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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT  
DE 15 DE MARÇ DE 2010 

 
Acta núm. 3 
 
A Vilanova i la Geltrú, quan són les 18 hores del dia 15 de març de 2010, sota 
la presidència del senyor alcalde, JOAN IGNASI ELENA I GARCÍA, es 
reuneixen al saló de sessions de la Casa de la Vila les persones següents: 

 
ENCARNA GRIFELL I MARTÍN 
JUAN LUIS RUIZ LÓPEZ 
MÍRIAM ESPINÀS I RIERA 
JOAN MARTORELL I MASÓ 
ALBERT SANABRA I GUILLAMON 
PALMIRA ARCARONS I OFERIL 
ISABEL PLA I GONZÁLEZ 
XAVIER CARBONELL I CIRAUQUI 
SALVADOR BECERRA VILLA 
NEUS LLOVERAS I MASSANA 
GLÒRIA GARCÍA I PRIETO 
PURIFICACIÓ SANTAMARÍA IZQUIERDO 
GERARD MARTÍ FIGUERAS I ALBÀ 
ISABEL LLANAS I SÀNCHEZ 
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. 
 
Excusa la seva assistència la Sra. ARIADNA LLORENS I GARCÍA.  No 
assisteix el senyor JOSEP IBARS I MESTRE. 
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A continuació es tracten els punts de l’ordre del dia, els quals són els següents: 
 
  1. Aprovació, si s’escau, de l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària del dia 

8 de febrer de 2010. 
 
 ECONÒMICA I ORGANITZACIÓ INTERNA 
 
  2. Desestimació d’al·legacions i aprovació definitiva del Pressupost general 

2010. 
 
 COHESIÓ SOCIAL I IDENTITAT 
 
  3. Aprovació de les bases de suport a projectes de cooperació internacional al 

desenvolupament destinat a entitats locals de cooperació. 
  4. Donar compte del Decret de 9 de març de 2010, de creació de la seu 

electrònica de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. 
 
 CIUTAT SOSTENIBLE I PARTICIPACIÓ 

 

  5. Verificació del Text refós de la Modificació puntual del Pla General 
d’Ordenació en l’àmbit del Nucli Antic, aprovat provisionalment en data 1 de 
juny de 2009 pel Ple de l’Ajuntament. 

  6. Verificació del Text refós de la Modificació Puntual del Pla General 
d’Ordenació referent a la regulació específica dels usos hoteler i de 
restauració en determinat sòl no urbanitzable. 

  7. Ratificació de l’addenda al conveni de col·laboració urbanística i de 
resolució extrajudicial en data 6 d’octubre de 2006, entre l’Ajuntament de 
Vilanova i la Geltrú i la societat mercantil Subirats Berenguer Immobiliària, 
SA. 

  8. Aprovació del Conveni de concessió administrativa entre l’Ajuntament i 
l’Associació Centre de Desenvolupament Infantil i Atenció Precoç del 
Garraf, de 420 m2 de local a la planta altell del Centre Cívic de la Geltrú, al 
carrer de Cristòfol Raventós, 1 i 1B i plaça de l’Associació d’Alumnes 
Obrers. 

 
 MOCIONS 
 
  9. Moció amb relació a la commemoració del Dia Internacional de les Dones. 
10. Moció de CiU sobre la reducció de la morositat de l’Ajuntament. 
11. Moció de CiU sobre la figura del guàrdia de barri. 
12. Moció del PP sobre les incidències del Dijous Gras. 
13. Moció de la CUP per demanar l’absolució dels encausats i encausades per 

delicte electoral al Penedès. 
14. Moció de la CUP a favor de la laïcitat. 
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15. Moció de CiU per a l’execució dels equipaments esportius municipals. 
16. Moció de la CUP per al control democràtic de la informació institucional. 
 
 PREGUNTES ORALS 
 
17.  Pregunta del grup municipal de CiU: 
 

• Sobre el projecte d’horts urbans. 
  
18. Preguntes del grup municipal de la CUP: 
 

• Sobre els criteris per a la invitació de personalitats en dates 
assenyalades. 

• Sobre el compliment de la moció aprovada al Ple de maig de 2009, 
referent al 23 d’abril. 

 
 PRECS 
 

  1. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ESBORRANY DE L’ACTA DE LA 
SESSIÓ ORDINÀRIA DEL DIA 8 DE FEBRER DE 2010. 

 
ALCALDE 
 
Iniciem el Ple de 15 de març.  El primer punt, si no hi ha cap qüestió, és 
l’aprovació de l’acta, que la donem per aprovada. 
 
S’aprova l’esborrany de l’acta de la sessió plenària del dia 8 de febrer de 2010. 
  

  2. ECONÒMICA I ORGANITZACIÓ INTERNA. DESESTIMACIÓ 
D’AL·LEGACIONS I APROVACIÓ DEFINITIVA DEL PRESSUPOST 
GENERAL 2010. 

 
ALCALDE 
 
El segon punt és la desestimació d’al·legacions i aprovació definitiva del 
Pressupost general 2010.  
 
Senyor secretari. 
 
El secretari llegeix la part dispositiva de la proposta: 
 
Amb data 8 febrer de 2010, el Ple de l’Ajuntament va aprovar provisionalment 
el projecte de Pressupost general per a l’exercici 2010, acord que va ser 
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publicat en el número 38 del Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, i 
exposat al públic fins al 4 de març del 2010.  
 
Dins del termini d’exposició pública de l’acord, la Secció Sindical de 
Comissions Obreres (CCOO) ha presentat un escrit d’al·legacions en data 26 
de febrer 2010 en base a cinc reclamacions que es detallen a l’esmentat 
document. 
 
En data 12 de març s’incorpora a l’expedient un informe jurídic dels lletrats 
municipals en el qual, després d’analitzar les al·legacions presentades, 
proposa la desestimació total de les mateixes.   
 
Per tot això, vist  l’informe  d’Intervenció, el president de la Comissió 
Informativa de l’Àrea Econòmica i de Règim Intern, una vegada informada la 
Comissió en data 9 de març de 2010, proposa l’adopció del següent  
 

ACORD 
 
“PRIMER. Desestimar les al·legacions presentades per la Secció Sindical de 
Comissions Obreres (CCOO) contra l’aprovació provisional del projecte de 
Pressupostos generals per al 2010, d’acord amb els informes emesos que 
s’adjunten. 
 
SEGON. Aprovar definitivament els Pressupostos generals de l’Ajuntament de 
Vilanova i la Geltrú, dels seus organismes autònoms, entitat pública 
empresarial local, societats municipals i pressupost consolidat, tal i com figura 
a l’acord d’aprovació provisional de 8 de febrer del 2010,  així com la resta de 
punts que formen part del mateix acord. 
 
TERCER. Publicar al Butlletí Oficial de la Província, amb caràcter definitiu, el 
text de l’acord provisional de data 8 de febrer de 2010, segons disposa l’article 
169.3 del Real Decret Legislatiu, 2/2004 de 5 de març, d’aprovació del text 
refós de la Llei reguladora de les Hisendes locals.” 
 
 

INFORME JURÍDIC 
 
 
ANTECEDENTS 
 
PRIMER. En data 8 de febrer de 2010 es va aprovar, en sessió ordinària del Ple de la 
Corporació Municipal, el Pressupost General de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú i 
els seus Organismes Autònoms (OAL de Patrimoni “Víctor Balaguer”, OA Centre de 
Formació Ocupacional La Paperera-IMET, EPEL Neàpolis, Societat Promoció 
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Industrial Vilanova, SAM –PIVSAM-, Societat d’Informació i Comunicació de Vilanova i 
la Geltrú, SAM, Societat Companyia d’Aigües de Vilanova i la Geltrú, SAM). 
 
SEGON. L’Anunci de dit Pressupost va ésser publicat al BOP, número 38, en data 13 
de febrer de 2010. 
 
TERCER. Contra el citat Anunci, en data 26 de febrer de 2010, la Secció Sindical de 
Comissions Obreres (en endavant, CCOO), va presentar escrit en el qual s’efectuen 
una sèrie de reclamacions que es poden resumir en: 
 
Primera. Omissió de l’Informe del òrgans de representació (Junta de Personal i 
Comitè d’Empresa) i de les Seccions Sindicals acreditades davant de la Corporació 
Municipal. 
 
Segona. No inclusió de crèdit pressupostari per a la partida corresponent a 
l’assignació per a l’any 2010 al Pla de Pensions, previst en l’article 93 del Pacte de 
condicions i l’article 74 del Conveni Col·lectiu. 
 
Tercera. Falta de Competència de l’Ajuntament per a determinar l’actualització de les 
retribucions, per tractar-se aquesta d’una competència exclusiva de l’Administració de 
l’Estat. 
 
Quarta. Al·legacions respecte a la modificació unilateral de l’Ajuntament del catàleg 
de llocs de treball a la taula retributiva dels treballadors. 
 
Cinquena. Al·legacions respecte a la falta de dotació econòmica per als Plans de 
Col·laboració Social als Pressupostos de l’any 2010. 
 
A la vista de dites al·legacions, es redacta el present Informe en base als següents  
 
 
FONAMENTS DE DRET 
 
La sistemàtica a seguir en els presents fonaments de dret consistirà a donar resposta 
a cada una de les reclamacions formulades per la reclamant en el seu escrit. 
 
Reclamació Primera. La reclamació plantejada al·lega l’eventual nul·litat dels 
Pressupostos Generals de la Corporació per a l’any 2010 per l’incompliment del 
procediment establert, en base a la suposada omissió de l’Informe, qualificat de 
preceptiu, dels òrgans de representació (Junta de Personal i Comitè d’ Empresa), i de 
les Seccions Sindicals acreditades. 
 
A tal efecte, cal manifestar, en primer lloc, que la normativa al·legada per la reclamant 
a la reclamació primera no és d’aplicació al supòsit plantejat per haver estat derogada 
per normativa posterior.  
 
En concret, respecte als articles citats de la Llei 9/1987, han estat derogats per 
l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic i, respecte a la Llei 39/1989, reguladora de la Llei 
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d’Hisendes Locals, ho ha estat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel 
qual s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals. 
 
Tot i així, atès que la normativa vigent aplicable respon a criteris anàlegs als establerts 
en la normativa derogada citada per la reclamant, cal revisar si, efectivament, 
procediria acordar la nul·litat del Pressupost General de la Corporació en base a les 
al·legacions formulades. 
 
En primer lloc, cal fer esment que, en base a les informacions que es disposen, 
facilitades pel Departament de Personal, en data 21 de gener de 2010 es va fer 
entrega a la presidenta de la Junta de Personal, el president del Comitè de 
Treballadors i als representants de les Seccions Sindicals de CCOO, UGT i SFP, de la 
següent documentació referent als Pressupostos Generals de l’Ajuntament per a l’any 
2010: 
 

• Ingressos Cap. I, II, III, IV, V. 
 

• Despeses Cap. I, II, III. 
 

• Plantilla Orgànica. 
 

• Catàleg llocs de treball. 
 
Tanmateix, resulta necessari posar de manifest que el procediment per a l’aprovació 
dels Pressupostos (recollit als arts. 162 i ss. del RDL 2/2004), no inclou la preceptiva 
consulta als òrgans de representació del personal i a les Seccions Sindicals. Per una 
altra banda, la pròpia llei estableix, al seu art. 170.2 que només podran realitzar-se 
reclamacions contra el pressupost en tres supòsits: 
 

• Per no haver ajustat la seva elaboració o aprovació als tràmits exigits al citat 
RDL 2/2004. Com hem comentat, aquesta llei no fa referència a cap consulta 
prèvia als diferents òrgans de representació del personal ni a les Seccions 
Sindicals. 

 
 Per la seva part, l’article 51.3 estableix el dret de la Junta de Personal:  
  

“3. A rebre informació suficient de tots els assumptes de personal segons 
la legislació vigent. 
 
La Junta podrà emetre informes amb caràcter previ a l’adopció dels acords 
dels òrgans municipals referits a personal, així com dels que adoptin, 
referents a la mateixa matèria, els patronats municipals, sempre que 
estiguin adherits al present pacte. A tal fi, es facilitarà el contingut dels 
dictàmens amb una antelació mínima de 72 hores.”  

 
No es pot confondre aquest deure genèric d’informació amb una eventual 
obligació per part de l’Ajuntament de sol·licitar un Informe a la Junta de 
Personal doncs, tal com el propi art. 51.3 estableix, aquesta “podrà” emetre 
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Informes amb caràcter previ a l’Acord, però en cap moment s’estableix que 
aquests Informes siguin de preceptiva emissió per part de la Junta de Personal 
ni, per suposat, vinculants per a l’ Ajuntament. 

 
Una interpretació d’aquesta norma podria portar a una necessitat d’informació 
a la Junta de Personal respecte a les matèries relacionades amb les 
condicions de treball del personal que s’incorporin al Pressupost General, però 
la via de reclamació, en el seu cas, vindria determinada per un eventual 
incompliment del Conveni Col·lectiu, i no per un incompliment en la forma 
d’aprovació dels Pressupostos, tal com es planteja per part del reclamant. 
 
Tot i així, i en previsió de futures reclamacions, s’entén que, realitzada la 
comunicació citada, en data 21 de gener de 2010 a la presidenta de la Junta 
de Personal, el president del Comitè de Treballadors i als representants de les 
Seccions Sindicals de CCOO, UGT i SFP, adjuntant tota la documentació 
esmentada, s’ha de considerar degudament complert el deure d’informació 
contingut en l’art. 51.3 del Conveni Col·lectiu, doncs es supera, amb escreix, el 
termini de 72 hores establert a tal fi. 

 
• Per ometre el crèdit necessari per al compliment d’obligacions exigibles a 

l’entitat local, en virtut de precepte legal o de qualsevol altre títol legítim. No 
resulta d’aplicació, donades les al·legacions formulades per la reclamant. 

 
• Per ser de manifesta insuficiència els ingressos en relació amb les despeses 

pressupostades o bé d’aquestes respecte a les necessitats per a les que 
estigui previst. No resulta d’aplicació, donades les al·legacions formulades per 
la reclamant. 

 
Per tota l’argumentació exposada, es proposa la total desestimació de l’al·legació 
primera realitzada per la reclamant respecte a l’omissió del tràmit de consulta prèvia. 
 
 
Reclamació Segona. Segons consta a l’Informe emès en el dia d’avui pel senyor 
interventor, les partides corresponents al Pla de Pensions (Capítol I) han estat 
correctament dotades en els Pressupostos Generals de l’Ajuntament de Vilanova i la 
Geltrú.  
 
Per aquest motiu es proposa la desestimació de la reclamació formulada amb relació 
a la no inclusió de crèdit pressupostari per a la partida corresponent a l’assignació per 
a l’any 2010 al Pla de Pensions, previst en l’article 93 del Pacte de condicions i l’article 
74 del Conveni Col·lectiu. 
 
 
Reclamació Tercera. La reclamació plantejada al·lega la falta de competència de 
l’Ajuntament per a determinar la actualització de les retribucions, per tractar-se 
aquesta d’una competència exclusiva de l’Administració de l’Estat. 
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Efectivament, la Llei 26/2009, de 23 de desembre, de Pressupostos Generals de 
l’Estat per a l’any 2010, fixa que la pujada que hauran d’experimentar les retribucions 
del personal que presta serveis al sector públic, serà del 0,3%. 
 
Les al·legacions plantejades han d’ésser analitzades amb un criteri temporal que, tal 
com la pròpia reclamant sembla anunciar en el seu escrit, va ésser discutit en la 
reunió mantinguda en data 22 de gener de 2010 entre el regidor Sr. Sanabra i les 
centrals sindicals CCOO, UGT i SFP.  
 
Així, durant els anys immediatament anteriors al present 2010, l’increment de les 
retribucions ha estat calculat en base a l’Increment dels Preus al Consum a 
Catalunya. Com és sabut, aquest percentatge ha estat, durant els últims anys, 
lleugerament superior a l’increment que l’Estat havia determinat en la corresponent 
Llei de Pressupostos de l’Estat, per la qual cosa el criteri que l’Ajuntament ha seguit 
fins al moment ha corregit les eventuals desviacions entre  l’IPC real a Catalunya i el 
percentatge d’increment previst per l’Estat a la Llei de pressupostos. 
 
Per tant, en un context macroeconòmic com l’actual, on l’IPC ha resultat negatiu, tant 
en l’àmbit Estatal com en el català, l’aplicació del 0,3% no pot ésser realitzada sobre 
les quanties salarials rebudes pel personal funcionari a l’any immediatament anterior 
sinó, tal com recullen els Pressupostos Generals de l’Ajuntament que s’analitzen en el 
present escrit, sobre el salari efectiu rebut pel personal en l’any immediatament 
anterior, prèvia regularització de l’increment salarial practicat al 2009 i que excedia de 
l’aprovat per l’Estat en la corresponent Llei de Pressupostos. 
 
Sobre tal base, resulta correcta l’aplicació de l’increment salarial contingut als 
Pressupostos Generals de referència, per la qual cosa ha d’ésser tanmateix 
desestimada la segona al·legació realitzada per la reclamant. 
 
No obstant, i com a mera hipòtesi, cal fer esment que, d’haver estat aplicat l’increment 
salarial previst a les diferents Lleis de Pressupostos Generals de l’Estat dels quatre 
anys precedents i, tanmateix, aplicant l’increment del 0,3% previst a l’actual Llei de 
Pressupostos Generals de l’Estat, l’import salarial del personal funcionari es veuria 
evidentment reduït. 
 
Això suposaria que una regularització actual dels salaris amb un respecte 
absolutament inflexible i estricte de la previsió realitzada a la Llei de Pressupostos de 
l’Estat per a l’any 2010, implicaria la necessitat de regularitzar els increments realitzats 
sobre els salaris en els anys 2009, 2008, 2007 i 2006, cosa que suposaria una clara 
reducció de l’import salarial que el personal funcionari hauria de percebre durant l’any 
en curs. 
 
En qualsevol d’ambdós supòsits, s’entén prou justificada l’aplicació de l’increment dels 
salaris previst als Pressupostos Generals de l’Ajuntament i, per tant, es proposa la 
desestimació total de l’al·legació tercera realitzada pel reclamant. 
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Reclamació Quarta. En relació amb l’al·legació quarta, no es realitza cap tipus de 
reclamació específica, limitant-se a una exposició de fets dels que, s’entén, es 
sol·licita la pertinent explicació. 
 
A tal efecte, es procedeix a realitzar una anàlisi de cada una de les suposades 
modificacions que es plantegen: 
 

• Respecte a les places de suposada nova creació.  
 

Les places de Cap de l’Àrea Ciutat Sostenible i Participació, Cap de l’Àrea 
Cohesió Social i Identitat, Cap de l’Àrea de Serveis a la Ciutat i Informador 
Turístic, són places que ja havien estat creades i que ja estaven previstes en 
els pressupostos de l’any 2008. Entenem que la confusió plantejada respon al 
fet que als pressupostos de 2009 no apareixien aquestes places expressament 
contingudes en el Capítol pertinent, però aquesta circumstància respon a un 
fet merament formal.  
 
Aquestes places, doncs, estaven creades l’any 2008, no es van eliminar al 
2009, i el fet de que no apareguessin expressament en el llistat del personal 
dels pressupostos d’aquest any es deu únicament a un defecte de forma, 
propiciat pel fet que les mateixes no es trobaven cobertes en aquell moment. 
 
En relació amb les places d’Agent Local de Diversitat i de Tècnic Especialista 
en Recursos Humans, es tracta d’una re denominació de places ja existents en 
el catàleg de l’any 2009, a les quals s’han mantingut les mateixes condicions 
laborals i de les que es justifica el seu canvi de denominació en una qüestió 
purament organitzativa. 
 
Tot això implica que les irregularitats al·legades no suposen una modificació 
del catàleg de llocs de treball a la taula retributiva dels treballadors. 
 

• En relació amb les places de Sots-inspector de la Policia Local i Sergent de la 
Policia Local, en la qual s’al·lega un canvi a la puntuació, es tracta de la 
correcció d’un error contingut als pressupostos del 2009 que, segons ens 
consta per la informació facilitada, va ésser degudament tractat a la Comissió 
de Seguiment de Valoració de Llocs de Treball i que, per tant, tampoc 
suposaria una modificació del catàleg de llocs de treball a la taula retributiva 
dels treballadors. 

 
• Per últim, quant a les places d’Encarregat USM i Encarregat Neteja Viària, i les 

de Tècnic Auxiliar d’Esports i Administratiu/va d’EMAID, a les que es pot 
observar una mateixa puntuació, amb sous diferents, es tracta, tanmateix d’un 
error ja existent als Pressupostos de 2008 i 2009, que no han estat solucionats 
degut a que cap d’aquestes places es troba ocupada en l’actualitat.  

 
Per tot això, s’ha d’entendre que l’error formal no té cap rellevància en relació 
amb l’aprovació dels Pressupostos Generals de l’Ajuntament per a l’any 2010, 
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no suposant, per tant, una modificació del catàleg de llocs de treball a la taula 
retributiva dels treballadors. 

 
Per totes les manifestacions realitzades en aquest punt, es proposa la total 
desestimació de l’al·legació quarta realitzada pel reclamant, per no haver-se conculcat 
el dret a la negociació col·lectiva del sindicat reclamant. 
 
 
Reclamació Cinquena. Segons consta a l’Informe emès en el dia d’avui pel Sr. 
interventor, les partides corresponents a la Col·laboració Social han estat 
correctament dotades en els Pressupostos Generals de l’Ajuntament de Vilanova i la 
Geltrú.  
 
Per aquest motiu es proposa la desestimació de les reclamació formulada en relació 
amb la falta de dotació econòmica per als Plans de Col·laboració Social als 
Pressupostos de l’any 2010. 
 
 
CONCLUSIÓ 
 
Es proposa la total desestimació de les al·legacions formulades a l’escrit de data 26 
de febrer de 2010, presentat pel Secretari General de la Secció Sindical de CCOO de 
l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, i amb segell d’entrada en el mateix dia,  pels 
motius continguts en els antecedents i fonaments de dret que constitueixen aquest 
informe. 
 
Aquest és el parer jurídic dels que informen, sotmetent-se a qualsevol altre millor 
fonament en Dret. 
 
Vilanova i la Geltrú, 12 de març de 2010 
 
El secretari       El lletrat 
Josep Gomariz Meseguer     Fermín Ortega Vázquez 
 
 

INFORME DE L’INTERVENTOR 
 
Amb data  8 de febrer de 2010 el Ple municipal va aprovar el projecte de Pressupost 
general per al 2010, i es va exposar al públic, mitjançant edicte al Butlletí de la 
Província de 13 de febrer de 2010, fins al 4 de l’actual mes de març. 
 
El 26 de febrer de 2010 va entrar al Registre municipal escrit del mateix dia  
d’al·legacions a l’acord d’aprovació provisional. 
 
El 12 de març es presenta la proposta de resolució de les al·legacions desestimant la 
totalitat de les mateixes en base a l’informe jurídic que figura a l’expedient, així com  
proposta d’aprovació definitiva  del Pressupost municipal. 
 



 AJUNTAMENT DE 
VILANOVA I LA GELTRÚ 

 

 

 

La publicació, resolució de reclamacions i aprovació definitiva del Pressupost 
municipal es regula bàsicament a l’article 112.3 de la Llei reguladora de les bases de 
règim local, article 169 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 i 20 del Reial Decret 
500/1900, de 20 d’abril. 
 
Revisat l’expedient, els antecedents, informes i proposta de resolució, els troba 
ajustats a la normativa pressupostària municipal vigent, per la qual cosa emet informe 
favorable. 
 
Vilanova i la Geltrú, 12 de març 2010 
 
Cèsar Rodríguez Solà 
Interventor municipal 
_____________________________________________________________________ 
 
 
ALCALDE 
 
Molt bé.  Senyor Sanabra. 
 
ALBERT SANABRA 
 
Gràcies, senyor alcalde.  Senyores i senyors regidors, la secció sindical del 
sindicat de Comisions Obreres ha presentat al·legacions, tal com ha dit el 
senyor secretari, basant-se en cinc reclamacions que, esquemàticament 
podríem dir que la primera, segons l’informe que després fa els Serveis 
Jurídics, és l’omisió de l’informe dels òrgans de representació (Junta de 
Personal i Comitè d’Empresa) i de les Seccions Sindicals acreditades davant 
de la Corporació municipal. 
 
La segona, la no inclusió del crèdit pressupostari per a la partida corresponent 
a l’assignació per a l’any 2010 al Pla de Pensions previst en l’article 93 del 
Pacte de condicions. 
 
La tercera, falta de competència de l’Ajuntament per a determinar 
l’actualització de les retribucions, per tractar-se aquesta d’una competència 
exclusiva de l’Administració de l’Estat. 
 
La quarta, al·legacions respecte a la modificació unilateral de l’Ajuntament del 
catàleg de llocs de treball a la taula retributiva dels treballadors. 
 
I la cinquena, al·legacions respecte a la falta de dotació econòmica per als 
Plans de Col·laboració Social als pressupostos de l’any 2010. 
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L’equip jurídic de l’Ajuntament ha desestimat les cinc propostes.  La proposta 
número 1 remet a lleis no adequades.  Podríem explicar doncs que a la 
proposta número 1 ens diu doncs de que el pressupost general de la 
Corporació està viciat de nul·litat -en aquest llenguatge jurídic- perquè en el 
procés d’elaboració i formulació de l’expedient administratiu no s’ha seguit el 
procediment establert en l’article 149 de la Llei reguladora de les Hisendes 
Locals -això no és veritat, la Llei només té 141 articles, per tant no pot existir 
mai el 149-, desenvolupat per l’article 18 del Real Decret 500/90, del 20 d’abril.  
Parla de l’article 90 de la Llei 7/85, i parla dels articles 14.5 i 16 de la Llei 
30/84.  En cap d’aquests articles –jo, si volen, porto els articles aquí per si els 
volen consultar-, en cap d’aquests articles parla de que hi ha d’haver un 
informe preceptiu dels òrgans de representació. 
 
En l’article 51 del Pacte de Condicions sí que diu que tant la Junta de Personal 
com el Comitè podran emetre -podran, podran no és una cosa resolutiva-, amb 
caràcter previ a l’adopció dels acords dels òrgans municipals referits a la 
matèria de personal. I sota aquest argument l’equip jurídic desestima aquesta 
primera proposta. 
 
La proposta número 2 i 5, cauen pel seu propi pes perquè diu que en el 
pressupost no hi ha l’assignació dels plans de col·laboració social i dels plans 
de pensions, quan hi són i s’adjunta un informe del tresorer conforme hi són. 
 
La proposta número 4 és més una relació-explicació, encara que sí que podem 
admetre errors de transcripció a l’hora de fer la relació del catàleg de llocs de 
treball, però que no afecten per res el pressupost. 
 
I la proposta número 3 nosaltres creiem que és el centre de la reclamació, 
segons el nostre parer, no?, segons el que creiem. La proposta número... per 
entendre i per explicar –tampoc ho voldria fer molt llarg- la situació, ens hem de 
trasladar a la signatura del Conveni signat a l’abril del 2007. El Conveni 
d’aquest Ajuntament, si recorden, el vam signar per quatre anys, el va aprovar 
aquest Ple per unanimitat.  I el Conveni és entre l’any 2007 i s’acaba a final 
d’aquest any. Vostès saben que els convenis que s’aproven als ajuntaments, 
per ser vàlids s’han de publicar, i per publicar no hem de contravenir cap llei, 
per tant al Conveni podríem dir oficial hi figura que l’increment retributiu serà el 
que marca els pressupostos generals de l’Estat.  A part, però, i això és el que 
està publicat, eh?  A part, però, vam signar un document entre les seccions 
sindicals i l’equip de govern, on es parla de les hores a realitzar, 1.491 hores 
l’any, estem bastant per sota d’altres ajuntaments i bastant per sota del que 
treballen les empreses diríem privades.  I que l’increment anual econòmic serà 
l’IPC real català, regulartizant-se a any acabat.  Des de l’any 2004 el govern 
central preveia en la Llei de pressupostos una previsió d’increment d’un 2%.  
Aquest increment és el que al mes de gener apliquem sobre el retribuït al mes 
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de desembre anterior.  A partir de la signatura del conveni, depenent de l’IPC 
real de l’any anterior, regularitzem la nòmina.  Com ho fem?  L’increment real 
del 2006 va ser de 2’8% sobre l’any anterior.  El del 2007 4’3, el del 2008 1’6 i 
enguany, el del 2009, si recorden ha estat de l’1’2.  Sempre parlem de l’IPC 
català, per suposat. 
 
Què va passar al gener del 2007?  Que, com que nosaltres durant tot el 2006 
havíem avançat un 2% a la nòmina, i al final l’IPC va ser un 2’8, vam 
regularitzar en més, vam pagar tot el 2007, aquest 0’8 de cop, s’acostuma a 
pagar al mes de març-abril, i després vam regularitzar per a l’any següent 
aquest 2’8.  Què va passar al gener del 2008?  Que l’IPC va ser un 4’3.  Vam 
pagar als treballadors la diferència del 2 al 4’3, van cobrar una paga d’un 2’3% 
al mes de març i després vam regularitzar. 
 
Què va passar al gener del 2009, que és ara fa un any?  Que l’IPC havia sigut 
un 1’6%.  Com que nosaltres havíem avançat un 2%, perquè ho deia la Llei de 
Pressupostos de l’Estat, quan va venir el gener del 2009 vam regularitzar 
aquest 2%.  Vam rebaixar un 0’4%, però com que per al 2009 l’Estat va 
continuar dient que l’IPC preveia que seria un 2%, vam baixar un 0’4 i vam 
pujar un 2.  I efectivament el personal es va trobar d’un any amb l’altre amb 
una diferència d’1’6% en més, positiu, perquè havíem baixat un 0’4 i vam pujar 
un 2. 
 
Quan són les 18.08 hores arriba el senyor GERARD FIGUERAS. 
 
Què ha passat aquest any?  Aquest any, com que estaven cobrant un 2% que 
havia dit els pressupostos generals de l’Estat durant tot l’any 2009, a l’haver 
estat l’IPC real d’1’2, hem tingut de regularitzar un 0’8 en menys.  Però com 
que l’Estat ha dit: al tanto, al 2010 només s’ha d’apujar un 0’3, resulta que - 0’8 
+ 0’3 és – 0’5, quan l’any passat – 0’4 i + 2 eren + 1’6.  Ja sé que algú riu i diu: 
ja ho entenem.  Bueno, no es pensin que tothom ho arriba a entendre, això.   
 
Haig de dir, la veritat sempre per davant, que Comisions Obreres ho ha entès 
perfectament, i Comisions Obreres no està dient que, per dir-ho d’alguna 
manera, es deu un 0’1% de l’any passat.  No, no, això ho accepten.  En tot cas, 
les al·legacions que ells presenten és a l’hora d’haver tret aquest tant per cent, 
que no estan d’acord.  Comisions Obreres entén i no haig de fer cap al·legoria 
ara del sindicat, eh?, però ho dic perquè no es pensin que en aquest cas ells 
estan dient en contra.  Com que no hem llegit tota l’al·legació...  Comisions 
Obreres entén que de la mateixa manera que quan l’IPC va ser un 4’3 vam 
pagar diferència en positiu, ara que l’IPC no ha arribat a un 2, hi ha d’haver una 
diferència en negatiu.  Cosa que altres sindicats no ho entenen, eh?, cosa que 
altres sindicats de la casa o seccions sindicals, per dir-ho més clar, no ho 
entenen.   
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Per tant, què hem fet?, què passa al gener del 2010?  Bé, al gener del 2010 el 
que hem de fer és el que diu la Llei i és el que hem fet.  Vam agafar les 
nòmines del 2009, les vam baixar un 0’8%, les vam apujar un 0’3%.  Per tant, 
el personal s’ha trobat que a la nòmina del gener i del febrer ja s’ha cobrat, en 
números rodons ha cobrat un 0’5% en més, en menys.  Això, que es veia a 
venir ja passat l’’estiu, recordin que passat l’estiu l’IPC no era ni 1’2 ni 2, ni 1’6, 
sinó que era negatiu, estava per sota zero l’IPC, abans i passat l’estiu, al mes 
de novembre, quan vam començar a parlar amb els sindicats d’aquest tema, 
en aquells moments l’IPC estava a 0’2 positiu, posem un zero, en números 
rodons.  És clar, la diferència, la diferència era bastant.  L’exemple que sempre 
hem dit nosaltres és de que amb un sou mitjà, si agafem el Capítol I i dividim 
per 570 treballadors, surt un sou mitjà de 30.000 euros, amb un sou mitjà de 
30.000 euros, fent aquesta fórmula que ha fet el govern, el treballador que 
cobra 30.000 euros l’any, ara, amb respecte l’any passat, està cobrant 11 
euros menys, 11 euros menys.  El que en cobra 55, en cobra 30 i pico euros 
menys.  Fent la mitjana de 30.000 euros, cobra 11 euros menys.  Per això el 
govern, al mes de gener, un cop ja amb previsió, havent sortit l’IPC, aquell que 
surt a final d’any i que després pràcticament és el mateix que al dia 15 del mes 
següent, que en diuen definitiu, al veure que era 1’6 i al veure que eren 
aquests 10 euros de diferència, va creure que teníem de fer una cosa realista i 
la cosa realista és dir: rebaixem aquests diners, perquè s’han de rebaixar, però 
al tanto, que la gent deu, de tot l’any 2009, d’aquest 0’8%, i amb aquest sou de 
30.000 euros, aquest 0’8% són uns 234 euros l’any.  I aquesta era la proposta 
que va fer el govern. 
 
Els sindicats, en aquest cas tots els sindicats, van dir home, que... van 
presentar doncs diferentes alternatives i finalment la proposta que va tornar a 
presentar el govern, diríem una contraproposta, que en aquests moments 
encara està a l’aire, és dir: regularitzem persona per persona aquests, uns 
seran deu o onze i uns altres seran trenta o quaranta, però en tot cas aquest 
muntant global de tot l’any 2009 no el descomptem i esperem al mes de febrer 
de l’any 2011, que pensant que l’IPC del 2010 serà superior a 0’3 i inclús serà 
superior a 1, a llavorens farem l’equivalència i per tant ara no descomptem 
aquests 230 euros i si l’any que ve hem de donar una diferència en positiu 
doncs ja la donarem l’any que ve. 
 
I en definitiva és el que hem fet i és el que... de tota manera, tot l’informe que hi 
ha jurídic, que no cal llegi’l, suposo, no, no ens dóna la raó, no es tracta de 
donar la raó, sinó que rebutja aquestes al·legacions que en aquest cas havia 
presentat el sindicat.  Per tant, nosaltres pensem que el pressupost està ben 
presentat i el que demanem, doncs, és l’aprovació definitiva d’aquest 
pressupost. 
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ALCALDE 
 
Gràcies, senyor Sanabra.  Perdó, senyor Arrufat. 
 
JOAQUIM ARRUFAT 
 
Des de la CUP nosaltres agraïm que el sindicat Comissions Obreres que hagi 
presentat al·legacions, agraïm en general que es presentin al·legacions i 
diferents punts de vista a qualsevol iniciativa del govern o proposta de 
l’administració per permetre el debat.  Entenem els punts, sobretot aquells 
referits per exemple als terminis, perquè nosaltres també hi vam protestar en el 
seu moment.  Desconeixem, com ha dit el regidor Sanabra, que... que... els 
punts jurídics en concret no s’adeqüin a l’argument de fons que presenta el 
sindicat, però estem d’acord en que els terminis tampoc a nosaltres ens satisfà 
ni ens permeten tenir temps per treballar ni per parlar amb diferents agents 
sobre la proposta de pressupostos que presenta cada any l’Ajuntament i això 
ho hem dit cada any.  Aquest any s’han presentat uns dies abans que els altres 
anys, però igualment ens deixen poc temps.  Nosaltres vam preguntar a la 
Comissió, a la Comissió d’Hisenda i vam preguntar-ho i hi va haver una 
resposta clara del regidor, vam preguntar, com els altres grups també, quan 
vam veure que la partida de sous, la partida dels sous que es paguen als 
treballadors de l’Ajuntament baixava, és a dir,  hi havia un estalvi en sous, vam 
preguntar per què, sens va explicar, se’ns va explicar exactament el que deia 
el regidor, i la pregunta evidentment primera va ser: i què hi diuen els 
sindicats?, i què hi diuen els sindicats, la resposta del regidor va ser: els 
sindicats n’estan informats i els sindicats ho entenen i hi estan d’acord.  
Llavors, ara encara m’ha sorprès més l’explicació del regidor, perquè diu: i 
Comissions Obreres ho entén i ho comparteix.  I llavors, l’al·legació per on va? 
No?  O sigui, si a la Comissió els... i ademés no dubto de la paraula del 
regidor, eh?, que ho hagi parlat amb els sindicats i hagin entès justament 
doncs que ja que passa això de l’IPC, etc., que és complicat d’explicar, però 
senzill d’entendre, vull dir, a la pràctica és força senzill, que el regidor ens 
digués que ho ha parlat amb els sindicats, que els sindicats hi estan d’acord, 
que ara ho torni a repetir però que ho torni a repetir diguéssim per argumentar 
en contra, per desestimar una al·legació del sindicat.  No, no ho acabem 
d’entendre. 
 
Des de la Candidatura desestimarem també les al·legacions i... però no 
votarem, no aprovarem definitivament el pressupost, com tampoc ho vam fer 
en el seu moment a la proposta provisional. 
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ALCALDE 
 
És una qüestió tècnica.  Senyor secretari, són dos... és la mateixa votació o 
no?   
 
SECRETARI 
 
És votació única. 
 
ALCALDE 
 
És votació única, no són dos conceptes.   
 
SECRETARI 
 
No. 
 
ALCALDE 
 
No és desestimació i aprovació. 
 
SECRETARI 
 
No, no, tot va plegat. 
 
ALCALDE 
 
Ja està, ja està.  En aquests moments, al veure dos afirmacions en l’ordre del 
dia, no sabia si era una cosa o... una o dues coses. 
 
Endavant, senyor Rodríguez. 
 
SANTIAGO RODRÍGUEZ 
 
Gràcies.  Precisament volia començar amb aquesta qüestió.  La proposta que 
ens porta l’equip de govern a aprovació té dos punts: un, la desestimació de 
les al·legacions; i una altra, l’aprovació definitiva del pressupost.  I per tant, 
començant pel segon punt, en la mesura que el nostre grup, el Partit Popular, 
va votar en contra la proposta de pressupost en la seva aprovació inicial, avui 
també el nostre vot serà contrari en l’aprovació definitiva i, per tant, contrari a la 
proposta de l’equip de govern, i això implicarà també el vot contrari a la 
desestimació de les al·legacions sobre les quals em posiciono també ara 
breument. 
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Nosaltres creiem que les al·legacions que ha presentat Comisions Obreres 
tenen, les cinc al·legacions, perquè són cinc les que presenta, tenen un 
denominador comú i hi ha un element, que és la que provoca que hi hagin 
aquestes al·legacions, que és la manca d’informació i la manca de diàleg amb 
els sindicats i amb la Junta de Personal.  Perquè és que sinó no s’entén.  
Manca d’informació perquè s’al·leguen aspectes que estan consignats en el 
pressupost, però segurament la documentació que se’ls hi va fer a mans en el 
seu moment no contemplaven aquestes partides, i això es repeteix almenys en 
dues circumstàn... en dos casos, no?  Per tant, creiem que al marge de les 
discrepàncies que hi puguin haver respecte de les aplicacions de l’IPC o 
respecte d’alguna altra qüestió, el que es posa en evidència de fons, insisteixo, 
és aquesta manca d’informació i aquesta manca de diàleg amb la Junta de 
Personal i amb els sindicats, no?  Per tant, amb el nostre vot serà contrari a la 
desestimació de les al·legacions, però també contrari a l’aprovació definitiva 
del pressupost. 
 
ALCALDE 
 
Endavant, senyora Lloveras. 
 
NEUS LLOVERAS 
 
Sí, el grup municipal de Convergència i Unió també votarem en contra de la 
desestimació.  Nosaltres ens hem quedat... ens vam quedar molt sorpresos 
quan vam veure aquestes al·legacions, perquè igual que ha comentat algun 
company, a la Comisió Informativa vam preguntar si hi havia hagut... si això 
s’havia comentat amb els sindicats i com havia anat, i se’ns va informar de que 
no hi havia hagut cap tipus de problema.  Aleshores ens va sorprendre quan 
vam veure aquestes al·legacions.   
 
Ens hem estudiat les al·legacions i el que es veu és claríssim, això ja s’ha 
comentat, es veu una manca de transparència i una manca de diàleg a l’hora 
de parlar... de tractar amb els sindicats.  Una manca de re... no es rep la 
informació que es demana, es rep tard, que va també en la línia del que 
nosaltres denunciem, que ens fa molt difícil el poguer fer un seguiment i una 
valoració dels pressupostos cada anys, perquè la informació ens arriba tard, 
ens arriba parcial.  Nosaltres creiem que això és un problema que dificulta molt 
el poguer estudiar els temes i entenem perfectament la postura dels sindicats 
en aquest aspecte.   
 
A banda d’això voldria afegir que nosaltres creiem que això demostra el que ja 
fa temps que venim també denunciant, que la gestió de personal d’aquest 
Ajuntament no és la més adequada.  Per part nostra estem convençuts que no 
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és bona, ni per als treballadors ni per a aquest Ajuntament.  I creiem que 
aquestes actuacions i aquests fets així ho demostren.  Creiem que és un tema 
molt important i en el qual el govern s’hauria de plantejar prendre una altra 
actitud en aquests temes. 
 
ALCALDE 
 
Molt bé.  No, no, no, tu. 
 
ALBERT SANABRA 
 
Anava a dir que sembla que sé que embolica que fa fort, després del discurs 
de la senyora de Convergència.  Estem aprovant el pressupost i ara resulta 
que hi ha una manca de transparència amb no sé què de personal.  No, només 
un aclariment amb el senyor Pini... Arrufat.  I és de que... és clar, si no s’ha 
llegit o qui no s’ha llegit les al·legacions pot interpretar.  En definitiva el que 
presenta Comisions Obreres, l’al·legació que presenta Comisions Obreres és 
que no es tingués, o sigui, que no s’havia de descomptar res.  Res vol dir 
aquests 10 euros d’aquesta franja de 10 a 40 euros, depèn de la categoria de 
la persona, que no s’hagués descomptat, que ja ho trobaríem tot l’any que ve.  
Per això dic que ells estan d’acord en que en aquests moments el treballador 
deu diners, per dir-ho d’alguna manera, a l’Ajuntament, no?, a la caixa de 
l’Ajuntament.  Però ja ho trobarem l’any que ve perquè l’any que ve, com que 
se suposa que l’IPC serà superior a un 1%, com a mínim serà l’IPC com 
d’aquest any, d’1’2, per tant haurem de fer una regularització, a llavorens ja ho 
trobaríem.  I el que ha dit l’equip de govern, per una qüestió tècnica operativa, 
és dir: no, no, anem un per un, perquè sinó fem la pilota massa grossa si diem 
ara regularitzem persona per persona.   També vam creure, amb tota sinceritat, 
mirant-se la cara tots, de que descomptar a una persona 10 euros al mes, 
sobre un sou de 1500 euros, o 1400 euros, home, no és la mort de ningú.  I 
potser que parlem les coses clares.  Descomptar 10 euros al mes no és la mort 
de ningú, i per això ho vam fer, per això ho vam fer, per res més. 
 
ALCALDE 
 
Molt bé.  
 
JOAQUIM ARRUFAT 
 
Hai d’entendre llavors que el que... el que definitivament ha proposat 
l’Ajuntament és tractar cas per cas?  No, les dues coses, quines? 
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ALBERT SANABRA 
 
Separat.  Nosaltres el que hem proposat és: descomptem els 10 euros, per 
entendre’ns, i aquest muntant de 230 euros que tindríem de descomptar ara, el 
deixem per a l’any que ve, perquè crèiem que això sí que descomptar 230 o 
300 euros de cop podia “afectar” a l’economia d’una família que cobri 1300 o 
1400 euros al mes.  Aquest és l’argument que nosaltres vam plantejar. 
 
ALCALDE 
 
Passem doncs a la votació, en el ben entès que fem les dues coses alhora, 
eh?  Vots a favor de la desestimació i, per tant, de l’aprovació definitivament 
del pressupost?  Vots en contra?  S’aprova... decauen les al·legacions, 
s’aprova definitivament el pressupost, amb el vot en contra del... vot a favor del 
govern i vot en contra de l’oposició. 
 
La proposta s’aprova amb el resultat següent: 
 
  Vots a favor: PSC, ICV-EA i ERC (13) 
  Vots en contra: CIU, PP i CUP (9) 
 

  3. COHESIÓ SOCIAL I IDENTITAT. APROVACIÓ DE LES BASES DE 
SUPORT A PROJECTES DE COOPERACIÓ INTERNACIONAL AL 
DESENVOLUPAMENT DESTINAT A ENTITATS LOCALS DE 
COOPERACIÓ. 

 
ALCALDE 
 
El tercer punt és l’aprovació de les bases de suport a projectes de cooperació 
internacional al desenvolupament destinats a entitats locals de cooperació.  
Senyor secretari. 
 
El secretari llegeix la part dispositiva de la proposta següent: 
 
L’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú està plenament implicat i identificat amb la 
lluita per un món més just i solidari amb l’objectiu que totes les persones 
gaudeixin d’una vida digna, prova d’aquest compromís és que la institució 
municipal destina des de l’any 2007 l’1% dels ingressos propis a donar suport 
al treball de les ONGDs amb els països del Sud,  així com a la sensibilització  
al nostre entorn més immediat. 
 
El 60% del pressupost total de Cooperació i Solidaritat es destina a 
subvencionar els projectes de desenvolupament que realitzin les ONGDs i 
entitats de Vilanova i la Geltrú. Aquests projectes s’han de realitzar amb la 
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participació dels beneficiaris per tal que siguin subjectes actius en el procés de 
canvi de la seva pròpia realitat social.  
 
Els requisits que han de reunir les entitats, així com els projectes per poder 
optar a subvenció queden recollides a les Bases de Suport a Projectes de 
Cooperació Internacional al Desenvolupament aprovades per la Comissió 
Tècnica del Consell Municipal de Cooperació i Solidaritat el dia 22 de febrer de 
2009. 
 

ACORD 
 
“PRIMER. Aprovar les Bases de Suport a Projectes de Cooperació 
Internacional al Desenvolupament destinat a entitats locals de cooperació. 
 
SEGON. Aprovar la convocatòria de subvencions per als esmentats projectes 
per a l’any 2010. La quantitat màxima total que es destinarà a aquestes 
subvencions serà de 150.000 € per a l’exercici 2010 amb càrrec a la partida 
pressupostària 07.169.48000, Cooperació i Solidaritat. 
 
TERCER. Facultar la regidora de Cooperació i Solidaritat, per a la signatura 
dels documents que siguin necessaris per a la formalització d’aquest acord.” 
 

 
BASES DE SUPORT A PROJECTES DE COOPERACIÓ 

INTERNACIONAL AL DESENVOLUPAMENT 
 
 
1. Objecte 
 
L’objecte d’aquestes bases és definir el conjunt de condicions i el procediment que cal 
seguir per a la sol·licitud, tramitació, concessió, cobrament i justificació de les 
subvencions que atorgui l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú per a projectes de 
cooperació al desenvolupament amb països del Sud. 
 
2. Beneficiaris 
 
Poden ser beneficiaris d’aquestes subvencions les entitats o ONGD, sense afany de 
lucre, que reuneixin els requisits següents: 
 
a)  Estar legalment constituïda i inscrita al Registre Municipal d’Entitats d’aquest 

Ajuntament amb anterioritat d’almenys un any a aquell en el qual se sol·licita la 
subvenció. 

b)  Disposar de seu social o delegació a la ciutat de Vilanova i la Geltrú. 
c)  Que en els seus estatuts consti que entre les seves finalitats hi ha la realització 

d’activitats i projectes de cooperació i solidaritat amb els països del Sud. Si en els 
estatuts de l’Entitat no consta aquesta finalitat, es podrà presentar l’acord adoptat 
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per assemblea relatiu a la voluntat de realitzar projectes de cooperació al 
desenvolupament. 

d)  Haver justificat les subvencions concedides anteriorment, dins del termini marcat 
en la convocatòria, així com estar al corrent de les obligacions fiscals amb la 
Hisenda Local. 

 
3. Requisits del projecte 
 
Els projectes que es presentin han de complir els següents requisits: 
 
a)  Que tingui per finalitat la cooperació al desenvolupament.  
b)  Que a la sol·licitud del projecte presentat consti la previsió de finançament de la 

totalitat dels recursos econòmics externs per a la realització del projecte. 
c)  Que hi hagi coherència amb els objectius establerts i l’acció proposada i claredat 

en la formulació del projecte i el pressupost presentat. 
d)  Que hi hagi una relació proporcional entre els mitjans humans i materials 

necessaris per realitzar el projecte i assolir els resultats esperats.  
e)  Serà requisit indispensable per rebre ajuts, subvencions o signar convenis que les 

entitats interessades compleixin la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política 
lingüística, tal i com estableix el Reglament per a l’ús de la llengua catalana de 
l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, aprovat pel Ple Municipal el dia 19 de gener 
de 2009. 

  
4. Import de les subvencions 
 
4.1.  L’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú no subvencionarà més del 75% del total de 

cost del projecte. 
4.2.  Com a mínim un 10% del cost del projecte ha de ser finançat amb recursos 

provinents de l’ONGD que demana la subvenció, o bé de la contrapart.  
4.3.  Com a màxim el 10% dels recursos rebuts de l’Ajuntament de Vilanova i la 

Geltrú es podran destinar a costos indirectes, entenent-se com a tals aquells que 
són propis del funcionament regular de l’entitat i de la seva contrapart i s’hauran 
d’imputar durant el període d’execució. 

4.4.  L’mport de la subvenció es calcularà multiplicant el total dels punts obtinguts pel 
preu de cada punt. 

4.5.  Si l’import sol·licitat pel projecte resulta ser inferior a la quantitat que li correspon 
per puntuació, es concedirà com a màxim l’import sol·licitat. 

 
5. Sol·licituds i documentació 
 
5.1.  El termini per a la presentació de les sol·licituds serà de 20 dies naturals a 

comptar a partir de l’endemà de la publicació d’aquestes bases al BOP. 
5.2.  L’import de la partida pressupostària destinada a subvencions s’establirà en 

l’acord de la convocatòria anual. 
5.3.  Les sol·licituds s’han de presentar a l’Oficina d’Atenció Ciutadana (pl. de la Vila, 

8, 08800 Vilanova i la Geltrú) mitjançant el model normalitzat  que es facilita a 
l’Oficina d’Atenció Ciutadana i a través de la pàgina web de l’ajuntament 
(http://www.vilanova.cat)  
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 Sempre que sigui possible, la sol·licitud de subvenció també s’haurà de 
presentar en format electrònic a la Regidoria de Cooperació i Solidaritat de 
l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, sense que això tregui de l’obligatorietat de 
presentar la sol·licitud per registre. 

5.4.  En cas que la documentació de les sol·licituds sigui incorrecta o incompleta es 
notificarà a l’entitat interessada. Aquesta tindrà 10 dies naturals després de la 
notificació per a la presentació de la documentació requerida. Si en aquest 
període no ha esmenat l’error o la mancança, s’arxivarà la sol·licitud.  

5.5.  Les entitats sol·licitants podran demanar subvenció per a un únic projecte de 
cooperació al desenvolupament per convocatòria i cal adjuntar-hi la 
documentació següent: 
 Formulari del projecte (annex 1) 
 Còpia dels estatuts de l’entitat (només si s’han produït modificacions recents i 
aquestes no haguessin estat notificades a l’Ajuntament). En el cas d’altres 
entitats ciutadanes que no siguin ONGDs, cal presentar l’acord de l’entitat 
concretant la voluntat d’engegar l’acció de cooperació al desenvolupament. 

 Còpia dels estatuts de la contrapart (si aquesta documentació ja s’ha presentat 
anteriorment, la contrapart continua essent la mateixa i no s’han produït canvis 
en els seus estatuts, no cal tornar-los a presentar) 

 Memòria d’activitats i balanç econòmic de l’entitat sol·licitant corresponents a 
l’exercici anterior al de la convocatòria. 

 Resum de les activitats de sensibilització realitzades a Vilanova i la Geltrú 
durant l’any anterior a la convocatòria. 

 Memòria narrativa de les activitats que realitza la contrapart, així com un breu 
resum de la memòria econòmica recent de la contrapart. 

 Si l’entitat pertany a la Federació Catalana d’ONGD, o a xarxes similars, 
document que ho acrediti. O bé documentació provatòria de la voluntat de 
l’entitat de regir-se pel Codi Ètic de la Federació Catalana d’ONG per al 
Desenvolupament (No caldrà tornar a presentar aquesta documentació si ja 
s’ha presentat anteriorment) 

 Full de transferència bancària (Annex 2) 
5.6. La presentació de la sol·licitud de subvenció significa la plena acceptació 

d’aquestes bases. 
 
6. Criteris de valoració: 
 
6.1.  Per a la valoració de les sol·licituds es tindran en compte els criteris següents: 
 
En relació amb l’entitat: (màxim 20 punts) 
 
a)  Accions de  sensibilització realitzades en el municipi de Vilanova i la Geltrú durant 

l’any anterior a la convocatòria. S’acreditarà amb la presentació d’una breu 
memòria de les activitats realitzades per l’entitat a Vilanova i la Geltrú. (Fins a 9 
punts) 

b)  Assistència i participació en les activitats promogudes pel Consell Municipal de 
Cooperació i Solidaritat de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú (Fins a 9 punts) 

c)  Es valorarà que l’entitat pertanyi a la Federació Catalana d’ONGD o xarxes 
similars. Per a aquelles que no pertanyin a cap xarxa es tindrà en compte que en 
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el seus estatuts consti que es regiran pel codi ètic i de conducta de la Federació 
Catalana d’ONGD o altres xarxes similars. (Fins a 2 punts). 

 
En relació amb el projecte de cooperació al desenvolupament: (màxim 80 punts) 
 
Les característiques que han de reunir els projectes de cooperació són les següents: 
 
a) Han de generar canvis cap a estructures justes que permetin el dret de les 

persones a una vida digna, tot intentant eradicar la pobresa al món. 
b)  S’han de desenvolupar amb la participació directa i continuada dels beneficiaris en 

el sentit que siguin subjectes actius i protagonistes en el procés de canvi de la 
seva pròpia realitat social. 

c)  Han de generar i impulsar dinàmiques que, aprofitant els recursos materials de les 
comunitats beneficiàries, contribueixin a la millora de la qualitat de vida. 

d)  Han de ser promoguts per organitzacions socials dels països del Sud i 
fonamentar-se en l’equitat i el desenvolupament sostenible. 

 
Els criteris que es tindran en compte per a la valoració dels projectes de cooperació 
al desenvolupament són els següents: 
 
La finalitat. El projecte ha d’anar orientat a eradicar la pobresa i a fer possible la 
consecució dels objectius del mil·lenni, però des d’una visió no assistencial i sí 
constructiva de recursos propis. (Fins a 8 punts). 
 
La contrapart local. Els projectes han ser formulats per les organitzacions socials 
dels països del Sud que, com a contraparts, ofereixin garanties suficients per 
aconseguir els objectius previstos. Es valorarà tant el tipus d’activitats de la contrapart 
així com l’experiència i capacitat de l’entitat per obtenir recursos (Caldrà presentar els 
estatuts i una memòria narrativa i econòmica recent de la contrapart). (Fins a 10 
punts) 
 
El marc geogràfic i justificació del projecte. Descripció del context socioeconòmic i 
polític del lloc on es desenvoluparà el projecte. Es valorarà la participació de la 
contrapart en la identificació del problema. (Fins a 3 punts) 
 
Coherència del projecte, la relació entre els objectius plantejats i els resultats 
esperats, les activitats proposades, els recursos necessaris i el cronograma previst. 
(Fins a 25 punts) 
 
Viabilitat del projecte, la capacitat dels beneficiaris de poder assolir la continuïtat del 
projecte un cop finalitzat el suport extern. (Fins a 14 punts) 
 
Mecanismes i informes de seguiment que permetin avaluar l’avenç del projecte. 
(Fins a 9 punts) 
 
La participació i implicació de les persones a les quals va dirigit el projecte. 
(Fins a 8 punts) 
 
El treball continuat i la presència de l’ONGD en el mateix país. (Fins a 3 punts) 
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Per a poder rebre la subvenció s’hauran d’haver obtingut almenys 50 punts, dels quals 
com a mínim: 
 

• 4 siguin provinents de la finalitat del projecte 
• 5 siguin provinents de la contrapart del projecte  
• 12,5 siguin provinents de la coherència del projecte  
• 10 siguin provinents de la viabilitat del projecte  

 
El valor de cada punt es calcularà a partir de dividir la quantitat total del pressupost 
destinat a subvencionar projectes de cooperació entre la suma dels punts totals 
obtinguts una vegada efectuada la valoració de tots els projectes. 
 
7. Resolució de la convocatòria 
  
Les resolucions seran dictades i notificades als interessats en el termini màxim de tres 
mesos comptats des de la data de finalització del termini de presentació de 
sol·licituds.  
 
8. Forma de pagament 
 
El pagament de les subvencions atorgades es realitzarà en un sol termini un cop 
aquesta hagi estat concedida, i es farà efectiu en el termini màxim de 45 dies a partir 
de la resolució. 
 
9. Obligacions de les entitats beneficiàries 
 
Les entitats que hagin rebut la subvenció es comprometen a: 
 
a)  Complir les condicions establertes en aquestes bases reguladores. 
b)  Realitzar l’activitat per a la qual s’atorga el suport en els terminis indicats en la 

convocatòria. 
c)  Aportar informació gràfica o material audiovisual per tal que l’Ajuntament pugui fer 

difusió del projecte, a l’igual que el permís per publicar les fotografies i el nom de 
la persona autora. 

d)  Facilitar, previ requeriment per escrit, la informació que sigui necessària per a la 
comprovació de l’efectivitat de la subvenció. 

e)  Participar en les activitats de difusió i sensibilització del projecte. 
f)  Notificar per escrit a l’ajuntament de Vilanova i la Geltrú qualsevol incidència en el 

compliment de les obligacions establertes en aquestes bases mitjançant la 
presentació d’un informe per escrit, tan bon punt es produeixi, i s’han de justificar 
les causes que l’originen. 

g)  Comunicar per escrit les modificacions relatives a l’entitat sol·licitant, com un canvi 
en els mitjans humans, un canvi d’adreça o qualsevol altra modificació que tingui 
transcendència per al seguiment del projecte.  

h)  Incloure en tota informació i publicitat que es faci del projecte subvencionat, sigui 
quin sigui el mitjà de difusió escollit o el lloc de realització, el logotip de 
l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. Així mateix, l’entitat beneficiària caldrà que 
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faci constar en tot el material editat que aquest ha estat subvencionat per 
l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. 

i)  Comunicar per escrit a l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú l’obtenció de 
subvencions per a la mateixa finalitat, procedents de qualsevol de les 
administracions o entitats públiques o privades, nacionals o internacionals. 
Aquesta comunicació s’ha de fer tan aviat com es conegui i, en tot cas, abans de 
la justificació. 

 
10. Justificació de la subvenció 
 
10.1. Una vegada rebuda la subvenció, l’entitat haurà d’executar i justificar la 

subvenció en el termini màxim de 14 mesos a partir de la data de transferència 
dels fons concedits. 

10.2. A la justificació s’hi adjuntarà:  
 

a)  Una memòria d’actuació justificativa amb indicació de les activitats 
realitzades i dels resultats obtinguts, d’acord amb les condicions 
imposades en la concessió de la subvenció. 

b)  Les factures originals o altres documents de valor provatori equivalent per 
l’import de la subvenció rebuda.  

 
Abans que acabi l’any, es presentarà un breu informe de l’avenç del projecte 
així com la justificació de la transferència de l’import de la subvenció concedida 
a la contrapart. Si aquesta documentació no s’ha presentat dins del termini, 
l’entitat no podrà accedir a la nova subvenció.  
 

10.3.  Si la documentació presentada no compleix els requisits, es notificarà a 
l’entitat, per tal que en un termini de 10 dies naturals pugui esmenar-la. Si 
aquesta esmena no es produeix hi haurà penalització per a les sol·licituds dels 
tres anys següents. 

_______________________________________________________________ 
 
 
ALCALDE 
 
Molt bé.  Iolanda. 
 
IOLANDA SÁNCHEZ 
 
Bé, la nostra ciutat ha estat sempre, doncs, una ciutat oberta a ser solidària i a 
practicar la solidaritat.  Prova d’això és que l’any 2004 vàrem passar del 0’7% 
destinat a la cooperació a l’1% dels ingressos municipals destinats a la 
cooperació internacional.  Si avui es dóna aquesta realitat és fruit, per un 
costat, de la voluntat política del govern, i per altra banda de la responsabilitat i 
treball del conjunt d’entitats i d’ONGs de la ciutat, que quotidianament vetllen 
per dos objectius: per un costat, per a garantir projectes, realitats tangibles de 
desenvolupament de pobles i comunitats, més enllà de la nostra ciutat, i per 
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altra banda per a fer possible que la ciutadania de Vilanova es sensibilitzi i es 
responsabilitzi d’altres realitats desiguals i segurament injustes del món. 
 
El que aprovem avui és el document final sorgit del treball tècnic i de les 
entitats del Consell de Cooperació per a tenir un bon sistema de màximes 
garanties en les valoracions dels projectes de cooperació al desenvolupament 
pels quals l’Ajuntament de Vilanova destina el 60% de la partida de Cooperació 
i anunciar-lis que en breu i de la mateixa manera presentarem les bases pel 
que fa al 15% d’aquesta mateixa partida, que es destinarà doncs evidentment 
als ajuts per a les accions de difusió i sensibilització a la ciutadania. 
 
Deixin-me acabar, doncs, valorant doncs aquest treball de les entitats, aquest 
treball que doncs des de l’Ajuntament aconseguim cooperativament fer amb les 
entitats, assenyalant-lo des d’una frase d’en Ghandi: La nostra recompensa es 
troba en l’esforç i no en el resultat, un esforç total és una victòria completa. 
 
Els hi demano l’aprovació en aquestes bases. 
 
ALCALDE 
 
Paraules?  Endavant, senyor Arrufat. 
 
JOAQUIM ARRUFAT 
 
Bé, des de la Candidatura d’Unitat Popular tenim diferents coses a dir.  
D’entrada, que se’ns han presentat les bases dels ajuts de cooperació, se’ns 
han presentat amb un relatiu retard.  Estaven planificades per a una Comissió, 
no van aparèixer i es van presentar finalment a la Comissió de dimecres de la 
setmana passada, cosa que per a nosaltres és tard, és ja una vegada 
convocada la Junta de Portaveus, etc.  És tard... per valorar una proposta amb 
un sol punt, doncs potser no és tan tard, però per valorar doncs tot un barem 
de puntuacions, tot un projecte de cooperació doncs és tard i ens permet poca 
maniobra de temps doncs per poder fer al·legacions i poder fer aportacions.   
 
Vam estar escoltant atentament les indicacions, les explicacions a la Comissió 
de dimecres, bueno, a la pila de la Comissió de dimecres, i estem d’acord en la 
direcció que porten aquestes bases, de major... d’una major rigorositat a l’hora 
de trobar aquestes subvencions.  Vam estar escoltant també el que ja ens 
intuíem nosaltres i més gent, i ja havíem escoltat, doncs que el volum de diners 
que destina l’administració vilanovina a la cooperació, que ronda doncs en 
general, en tot el d’allò és... en el seu conjunt és un 1% i en concret a les 
entitats doncs ronda els 25 milions de pessetes, els 150.000 euros, és un 
volum prou gran com per tenir un rigor i tenir un barem de puntuacions prou 
acurat amb un tribunal o amb una sèrie de gent qualificada que valori els 
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projectes doncs d’acord amb els objectius que es proposa en cooperació 
l’Ajuntament i amb la qualitat d’aquests projectes.  Per tant, en la direcció 
aquesta nosaltres hi estem d’acord.  Ara bé, nosaltres no faríem... no faríem 
cooperació, no plantejaríem la cooperació a través de les entitats, tal com està 
plantejada ara.  No ho faríem així.  Per tant, nosaltres no podem votar a favor.  
I per diferents raons ens abstindrem, perquè estem d’acord amb la direcció, 
però no votarem a favor perquè no la faríem així, i votant a favor estaríem 
d’acord doncs amb aquest esquema.   
 
No estem d’acord amb les condicions en els punts que atorguen punts als 
projectes de les entitats per la seva assistència als actes del Consell Municipal 
de Cooperació, o sigui, als actes en part de l’Ajuntament.  Però no estem 
d’acord tampoc en el concepte... perdó, no estem d’acord tampoc en que 
s’atorguin punts pels objectius del mil·leni, ni tampoc estem d’acord amb el 
concepte general que estableix que cada punt que s’atorga pel tribunal 
repercuteix després en la quantitat d’euros que s’atorga en aquell projecte, 
perquè al cap i a la fi això és repetir un error ja comès, és repartir el total dels 
diners segons la puntuació i no segons la vàlua del projecte o els diners que 
necessita aquell projecte.  És a dir, perquè ens entenguem, si es presenta un 
projecte per construir una font i un altre per rehabilitar tot un barri, pot ser que 
rebin el mateix... la mateixa aportació amb aquest barem, pot ser que la rebin 
perquè compleixen les puntuacions igual: que s’adeqüen als objectius del 
mil·leni, que l’entitat col·labora amb el Consell Municipal de Cooperació, etc., 
bueno, i una... i bastants més barems.  Llavors pot ser que per fer una font i 
per rehabilitar tot un barri hi hagi dues... que es presentin per dues entitats, 
doncs una entitat rebi 30.000 euros i l’altra igualment 30.000 euros, perquè es 
fa sota el criteri de repartir els diners de cooperació entre les entitats, passant 
unes puntuacions, però aquestes puntuacions no tenen en compte què val en 
el fons el projecte i quin mèrit té... o sigui, quina qualitat té el projecte que es 
presenta.  Per tant, nosaltres no ho faríem així.  En la direcció de posar 
puntuacions i de barems, etc., hi estem completament d’acord.  Amb la major 
rigorositat a l’hora de gastar tots els diners de cooperació de l’Ajuntament, que 
són molts, que són 150.000 euros, hi estem totalment d’acord, però ens hem 
d’abstenir en l’aprovació d’aquest barem de puntuacions. 
 
ALCALDE 
 
Més paraules?  Passem... senyora Sánchez. 
 
IOLANDA SÁNCHEZ 
 
Sí, simplement per una qüestió, en tot cas per dir-li, sí que és cert que es va 
haver de suspendre el punt per una qüestió també tècnica en una de les 
Comisions Informatives, i en tot cas sí que vàrem... jo vaig parlar concretament 



 AJUNTAMENT DE 
VILANOVA I LA GELTRÚ 

 

 

 

amb vostè, que estava a la disposició per al punt, inclús prèviament si volia que 
en parléssim, per tant hi ha hagut, crec que per part meva i per part dels 
tècnics de la Regidoria, concretament de cooperació, la màxima disponibilitat 
perquè vostè... vostè pogués veure i estudiar concretament aquesta... 
aquestes bases, donat que bueno, doncs va explicitar doncs també el seu 
interès en conèixer-les possiblement més a fons.  En tot cas simplement per 
diferenciar i en gran mesura aquestes bases el que introdueixen, a diferència 
d’aquesta provatura que s’ha anat fent, com dic, des del 2007 es van fer unes 
primeres bases, que es van aplicar.  A partir d’aquí doncs s’han vist diem-ne, 
com tot, a la vida és... a vegades és una proposta, és una prova i a partir 
d’aquí vas veient quan l’apliques, si fas la realitat doncs si funciona o no acaba 
de funcionar.  I per tant, aquestes bases han anat recollint l’experiència en 
quant a presentar projectes, que es puntuïn, a veure que hi poden haver 
desajustos, i aquesta experiència és recollida per una part per tècnics 
municipals i per altra per persones especialitzades en cooperació, com són 
persones de les entitats de cooperació, doncs han fet que evolucinessin 
aquestes bases.  Però a trets generals, i per deixar-ho així una mica explicitat, 
el que valoren aquestes bases és, sobretot, un 60%... un 80% una valoració 
del que és el projecte al desenvolupament, que l’interessant és la realitat que 
canvia en el país i sobre la realitat en la que vols intervenir, i un 20%, que 
creiem que també és important, el treball que es fa a la pròpia ciutat per ajudar 
a sensibilitzar i a fer possible que les entitats siguin una part íntima de la nostra 
ciutadania, que aquest treball tingui aquesta difusió.  I en tot cas reiterar-li que 
ha estat un treball i que evidentment, doncs com sempre, doncs aquestes 
mateixes bases l’any que ve, quan s’apliquin, doncs partiran de l’anàlisis i si 
han d’haver o han hagut desajustos o el que sigui, doncs seran millorables. 
 
ALCALDE 
 
Molt bé.  Passem a la votació, doncs?  Vots a favor?  Abstencions?  S’aprova 
amb l’abstenció del grup de la CUP. 
 
 
La proposta s’aprova amb el resultat següent: 
 
  Vots a favor: PSC, CIU, PP, ICV-EA i ERC (21) 
  Abstenció: CUP (1) 
 
 

  4. ECONÒMICA I ORGANITZACIÓ INTERNA DONAR COMPTE DEL 
DECRET DE 9 DE MARÇ DE 2010, DE CREACIÓ DE LA SEU 
ELECTRÒNICA DE L’AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ. 
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ALCALDE 
 
I donem compte, que és el punt número 4, del Decret de 9 de març de 2010, 
de creació de la seu electrònica a l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. 
 
El secretari llegeix la part resolutiva de l’esmentat decret: 
 
Es dóna compte del Decret de 9 de març de 2010, el qual es transcriu 
literalment a continuació: 
 
D E C R E T 
 
Per tal d’acomplir amb el previst en l’article 10 de la Llei 11/2007, de 22 de 
juny, d’accés electrònic dels ciutadans als serveis públics, que regula les seus 
electròniques de les administracions públiques, 
 
RESOLC  
 
1. Crear la seu electrònica de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú amb la 
identificació https://www.vilanova.cat/ajuntament. 
 
2. Publicar aquesta resolució al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i al 
tauler d’edictes de l’Ajuntament. 
 
3. La seu electrònica serà operativa des de l’endemà de la publicació d’aquesta 
resolució al Butlletí Oficial de la Província. 
 
4. Donar compte específic d’aquest decret al Ple de la corporació en la propera 
sessió ordinària, als efectes legals oportuns. 
 
5. Aprovar el règim regulador de la seu electrònica titularitat de l’Ajuntament de 
Vilanova i la Geltrú ubicada al web municipal www.vilanova.cat/ajuntament, i 
aprovar els continguts i les condicions tècniques de funcionament de la seu 
electrònica següents: 
 
 

RÈGIM REGULADOR DE LA SEU ELECTRÒNICA TITULARITAT DE 
L’AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ 

 
La seu electrònica 
 
Article 1. Seu electrònica de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú 
 
1. La seu electrònica de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú és l’adreça electrònica 
disponible per als ciutadans i ciutadanes, la titularitat, gestió i administració de la qual 
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corresponen a l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú en l’exercici de les seves 
competències. A través de la seu ciutadans i ciutadanes accedeixen a la informació i 
als serveis i tràmits electrònics de l’Administració de l’Ajuntament de Vilanova i la 
Geltrú. 
 
2. La seu electrònica corporativa està ubicada al lloc web 
http://www.vilanova.cat/ajuntament 
 
Contingut de la seu electrònica 
 
Article 2. Contingut de la seu electrònica 
 
La seu electrònica de l’Ajuntament haurà de disposar, entre d’altres, dels següents 
continguts: 
 
1. L’accés al portal de tràmits i serveis de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú que 
conté: 
 

a)  El Catàleg de Tràmits i Serveis de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, és a dir, 
la relació actualitzada de les sol·licituds, escrits i comunicacions que es puguin 
remetre electrònicament i que si es requereix donen accés al registre 
electrònic. 

 
b)  La relació de mitjans electrònics que poden ser usats per ciutadanes, 

ciutadans i empreses, en cada cas, en exercici del seu dret a relacionar-se 
electrònicament amb l’Administració i l’ús associat de la signatura electrònica. 

 
c)  La relació dels sistemes de signatura electrònica que s’admetin en cada 

moment, siguin de persona física o de persona jurídica. 
 
d)  Accés a les carpetes electròniques. 

 
2. L’accés al tauler d’edictes electrònics. 
 
3. L’accés als mitjans electrònics disponibles per a la formulació de queixes i 
suggeriments. 
 
4. El perfil del contractant. 
 
5. El mapa de navegació de la seu, amb l’estructura de navegació i les diferents 
seccions de contingut. 
 
6. El contingut íntegre de la normativa de creació del registre. 
 
7. Identificació dels canals d’accés als serveis disponibles a la seu, amb expressió, en 
el seu cas, dels telèfons mitjançant els quals també s’hi pot accedir. 
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Titularitat de la seu electrònica i responsabilitats 
 
Article 3. Titularitat de la seu electrònica 
 
La titularitat de la seu electrònica correspon a l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. 
 
Article 4. Gestió de la seu electrònica 
 
Els òrgans de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú i els organismes públics que en 
depenen són responsables, en l’àmbit de les seves competències, de la integritat, 
veracitat i actualització de la informació, dels tràmits i dels serveis que es troben a la 
seu electrònica. 
 
Article 5. Administració i Mitjans tecnològics de la seu electrònica 
 
El Servei de Tecnologies de la Informació i la Comunicació, com a òrgan competent 
en la direcció dels sistemes d’informació i telecomunicacions municipals, és l’òrgan 
responsable d’administrar,  subministrar i gestionar els mitjans tecnològics corporatius 
de la seu electrònica de l’Ajuntament. 
 
Identificació i autenticació de la seu electrònica 
 
Article 6. Identificació de la seu electrònica 
 
La seu electrònica de l’Ajuntament s’identificarà amb l’aplicació conjunta dels sistemes 
de signatura electrònica que asseguraran la titularitat de l’Ajuntament de Vilanova i la 
Geltrú. 
 
Per facilitar la seva identificació la seu electrònica seguirà les disposicions generals 
que s’estableixen per a la imatge institucional de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. 
_____________________________________________________________________ 
 
 
ALCALDE 
 
Senyor Sanabra. 
 
ALBERT SANABRA 
 
Gràcies, senyor alcalde.  Senyores i senyors regidors, un dels trets 
característics de finals del segle XX i començaments del XXI és la revolució 
que han suposat les comunicacions electròniques.  En aquesta perspectiva 
l’administració en general i, evidentment, la local, o sigui, els ajuntaments, 
estan obligats a transformar-se en una administració electrònica regida pel 
principi d’eficàcia que proclama l’article 103 de la Constitució.   
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Al juny del 2007 les Corts generals van aprovar la Llei 11/2007, que reconeix el 
dret dels ciutadans a relacionar-se amb les administracions per medis 
electrònics i regula els aspectes bàsics de la utilització de les tecnologies de la 
informació en l’activitat administrativa, així com les relacions dels ciutadans 
amb les mateixes, amb la finalitat de garantir els seus drets.  Un tractament 
comú entre elles i la validés i eficàcia de l’activitat administrativa en condicions 
de seguretat jurídica.  Dins el títol segon d’aquesta Llei, règim jurídic de 
l’administració electrònica, l’article 10 ens parla de la seu electrònica.   
 
Què és, doncs, una seu electrònica?  La seu electrònica és l’adreça electrònica 
disponible per als ciutadans a través de les xarxes de telecomunicacions, 
mitjançant la qual les administracions públiques difonen informació i presten 
serveis.  La titularitat, gestió i administració de la seu electrònica correspon a 
una administració pública, òrgan o entitat administrativa en l’exercici de les 
seves competències.  La titularitat de la seu electrònica comporta la 
responsabilitat respecte la integritat, veracitat i actualització de la informació i 
els serveis.  Pel que fa a la seguretat, les seus electròniques hauran de 
disposar de sistemes que permetin l’establiment de comunicacions segures i a 
més s’haurà de garantir la identificació del titular de la seu.   
 
A la seu electrònica es podran publicar els diaris o butlletins oficials en les 
condicions que cada administració determini, amb els mateixos efectes que els 
atribuïts a l’edició impresa.  També podran publicar-se de manera substitutòria 
o complementària aquells actes i comunicacions que s’hagin de publicar als 
taulells d’anuncis o edictes.   
 
En definitiva, el ciutadà sap que a partir d’ara i a través de la seu, totes les 
operacions que pugui fer i rebre telemàticament mitjançant aquest portal, són 
com si ho fes en paper escrit.   
 
La seu electrònica haurà de disposar, entre d’altres, dels següents continguts:  
 

• El catàleg de tràmits i serveis de l’Ajuntament, és a dir, la relació 
actualitzada de les sol·licituds, escrits i comunicacions que es puguin 
remetre electrònicament i que si es requereix donen accés al registre 
electrònic.   

• La relació de mitjans electrònics que poden ser usats per ciutadanes, 
ciutadans i empreses, i en cada cas en exercici del seu dret a 
relacionar-se electrònicament amb l’administració, i l’ús associat de la 
signatura electrònica. 

• L’accés a les carpetes electròniques o carpeta ciutadana. 
• L’accés al taulell d’edictes electrònics. 
• L’accés als mitjans electrònics disponibles per a la formulació de 

queixes i suggeriments. 
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• El perfil del contractant. 
 
I d’altres.  Per tant, el primer pas és la creació de la carpeta ciutadana.  
Aquesta carpeta personal serà accessible a través d’una identificació, com per 
exemple el DNI electrònic o el certificat de l’idCAT.  I permetrà consultar tota la 
informació que hi ha a l’Ajuntament de Vilanova sobre cadascú (dades sobre el 
padró, sol·licitud de volants d’empadronament, dades tributàries, evolució dels 
expedients, petició de guals, obres menors, petits pagaments, etc.). 
 
La creació de la carpeta ciutadana, de la qual també donarem compte al Ple, la 
tenim prevista per al mes vinent.  Gràcies per la seva atenció. 
 
ALCALDE 
 
Gràcies.  Passem a la... és donar compte, per tant informació donada. 
 

  5. CIUTAT SOSTENIBLE I PARTICIPACIÓ. VERIFICACIÓ DEL TEXT 
REFÓS DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA GENERAL 
D’ORDENACIÓ EN L’ÀMBIT DEL NUCLI ANTIC, APROVAT 
PROVISIONALMENT EN DATA 1 DE JUNY DE 2009 PEL PLE DE 
L’AJUNTAMENT. 

 
ALCALDE 
 
I el punt número cinc és verificació del Text refós de la modificació puntual del 
Pla General en l’àmbit del Nucli Antic, aprovat provisionalment l’1 de juny del 
Ple de l’Ajuntament.  
 
Senyor secretari. 
 
El secretari llegeix la part dispositiva de la proposta següent: 
 
I. En data 1 de juny de 2009, el Ple de l’Ajuntament, en sessió ordinària, va 
aprovar provisionalment la Modificació puntual del Pla General d’Ordenació en 
relació amb l’àmbit del Nucli Antic, redactat per l’arquitecte Amador Ferrer 
Aixalà. 
 
Desprès del corresponent tràmit d’informació pública, l’expedient es va 
trametre a la Comissió territorial d’Urbanisme de Barcelona.   
 
II. En sessió de 5 de novembre de 2009, la Comissió Territorial d’urbanisme de 
Barcelona, va adoptar l’acord següent:   
 

“Aprovar definitivament la Modificació Puntual del Pla General d’ordenació en 
relació amb l’àmbit del Nucli Antic de Vilanova i la Geltrú, promoguda i tramesa 
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per l’Ajuntament, i supeditar-ne la publicació al DOGC i consegüent executivitat 
a la presentació d’un text refós, per triplicat, verificat per l’òrgan que ha atorgat 
l’aprovació provisional de l’expedient i degudament diligenciat, que incorpori les 
prescripcions següents: 
 
1. Aportar la justificació exigida per l’article 58.1 g del Text refós de la Llei 
d’urbanisme conforme la reserva de sòls per sistema d’habitatges dotacionals 
provinent de sòls d’equipaments no supera el 5% de la reserva global del 
municipi per a equipaments públics locals; així mateix, cal completar el 
document amb una justificació conforme la pèrdua de sòls d’equipaments 
derivada de la proposta són innecessaris pel municipi. 
 
2. En el polígon PA2, qualificar com a sistema d’habitatges dotacionals la 
superfície que es consideri necessària i quantificar aquest sistema amb 
superfície de sòl, sostre i nombre d’habitatges aportant la justificació exigida per 
l’article 58.1 g del Text refós de la Llei d’Urbanisme; o bé, eliminar de la fitxa del 
polígon la possibilitat de destinar part dels equipaments a sistema d’habitatges 
dotacionals. 
 
3. Qualificar com a sòl d’equipaments lliure d’edificació els espais lliures del 
polígon PA3 per tal de garantir l’accés des del vial. 
 
4. En el polígon PA6 cal eliminar de la fitxa la possibilitat de pujar una planta 
més l’edificació atès que no es considera adequat amb l’entorn. Per altra banda, 
atesa la possibilitat de subdivisió del polígon, cal afegir en la fitxa del polígon que 
caldrà seguir la tramitació de divisió poligonal d’acord amb els articles 112 i 113 
del Text refós de la Llei d’Urbanisme.  
 
5. Mantenir les edificacions del Polígon PA7, amb una alçada màxima de 
PB+3PP d’acord amb l’entorn i les característiques del vial al qual donen front. 
 
6. Retornar a la qualificació de viari els carrers proposats com a espais lliures 
per tal de mantenir les condicions que atorguen a les parcel·les afectades la 
condició de solar; en tot cas es podrà crear una subclau viària que contingui les 
característiques d’un vial de prioritat invertida. 
 
7. El text refós inclourà el text de les normes urbanístiques i els plànols 
d’ordenació en suport informàtic i en format de tractament de textos.” 

 
III. L’ajuntament ha promogut, per mitjà de l’encàrrec fet a l’arquitecte Amador 
Ferrer Aixalà, la redacció d’un text refós que incorpora les prescripcions 
determinades en la resolució de la Comissió Territorial d’Urbanisme de 
Barcelona de data 5 de novembre de 2009 i, per tant,  correspon verificar el 
text refós i trametre’l a la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona.  
 
IV. Per aplicació del principi contrariurs actus, la verificació del text refós, es 
subjectarà a les mateixes prescripcions que regeixen la formació de la 
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proposta de modificació puntual del Pla General d’Ordenació, articles 94.1 i 83 
del Text Refós de la Llei d’Urbanisme. 
 
L’òrgan municipal competent per a l’adopció del present acord és el Ple de  
l’Ajuntament, de conformitat amb l’article 22.2 c) de la Llei de Bases de Règim 
Local.  
 
D’acord amb l’article 114.2 k) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel 
qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, 
per a l’adopció d’aquest acord es requereix el vot favorable de les dues 
terceres parts del nombre de fet i, en tot cas, de la majoria absoluta del nombre 
legal de membres de la Corporació.   
 
Per tot l’exposat, i de conformitat amb el Decret Legislatiu 1/2005, de 26 de 
juliol, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme i el Reglament que 
la desenvolupa, la Comissió Informativa de Ciutat Sostenible i Participació 
proposa al Ple de l'Ajuntament, l’adopció del següent: 
 

ACORD 
 
“PRIMER. Aprovar la verificació del Text refós de la Modificació puntual del Pla 
General d’ordenació en l’àmbit del Nucli Antic, redactat per l’arquitecte Amador 
Ferrer, i que conté les prescripcions imposades en la resolució de 5 de 
novembre de 2009, de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona. 
 
SEGON. Trametre el present acord, juntament amb una còpia de l’expedient 
administratiu complet, tres exemplars de la proposta de Modificació 
esmentada,  degudament diligenciats, així com una còpia de la proposta en 
suport informàtic, a la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona, per a la 
seva aprovació definitiva.” 
 
ALCALDE 
 
Molt bé.  Endavant, senyor Oller. 
 
XAVIER OLLER 
 
Gràcies, senyor alcalde.  Bé, com vostès recordaran, en tot el procés de treball 
del Pla de Millora Urbana del Nucli Antic hi van haver unes propostes que 
tenien com a objectiu, doncs, intentar aconseguir espais d’equipaments per a 
aquesta part de la ciutat, perquè una de les diagnosis que va sortir era que era 
un barri, una part de la ciutat, on hi havia una certa mancança d’equipaments.  
I d’aquests objectius, doncs, resultava necessària i imprescindible la 
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modificació del planejament, perquè hi havien uns canvis de qualificacions 
urbanístiques.   
 
Bé, es va fer en el seu moment l’aprovació inicial de les modificacions puntuals 
del Pla General, van passar pel Ple.  Vem fer l’aprovació provisional perquè hi 
va haver una al·legació i es va acceptar, i l’aprovació definitiva correspon a la 
Generalitat.  Es va enviar el document a la Generalitat i el que avui aprovem és 
la incorporació d’unes prescripcions tècniques que no canvien substancialment 
les propostes de l’Ajuntament en el barri, per portar doncs a terme el document 
que vem aprovar.   
 
Ja per acabar, els hi demano el vot favorable de tots els grups, com 
pràcticament en el seu moment em sembla que per unanimitat es va aprovar el 
document.  Entenem que és un... una part important de la ciutat on el consens 
urbanístic crec que és necessari.  Gràcies. 
 
ALCALDE 
 
Molt bé.  Doncs endavant, senyor Carretero. 
 
ÓSCAR CARRETERO 
 
Gràcies, senyor alcalde.  Dos coses.  Una, anunciar el nostre vot a favor, com 
no podria ser d’una altra forma, d’aquest text refós per a la modificació puntual 
del Nucli Antic.  I dos, aprofitant que el Pisuerga té últimament un caudal 
bastant important, i ja que estem parlant del Nucli Antic, recordar a l’equip de 
govern, i sobretot al senyor Oller, i ja sé que no és necessari perquè ho tenen 
també bastant present, malgrat que a vegades doncs les circumstàncies no ho 
semblin així, recordar que una altra aprovació pendent, una altra modificació 
puntual pendent, que és també molt important, que va molt lligada a lo que és 
el Nucli Antic, que és a Cap de Creu, la modificació puntual de tot lo que 
pertany al PERI de Cap de Creu.  Només recordar i ja aprofitem doncs per fer 
el prec de que això està pendent des de fa un any i mig.  Gràcies. 
 
ALCALDE 
 
Passem a la votació.  Vots a favor?  S’aprova per unanimitat.   
 
Es vota la proposta, la qual s’aprova per unanimitat dels presents. 
 

  6. CIUTAT SOSTENIBLE I PARTICIPACIÓ. VERIFICACIÓ DEL TEXT 
REFÓS DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA GENERAL 
D’ORDENACIÓ REFERENT A LA REGULACIÓ ESPECÍFICA DELS 
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USOS HOTELER I DE RESTAURACIÓ EN DETERMINAT SÒL NO 
URBANITZABLE. 

 
ALCALDE 
 
I el punt número sis és la verificació del Text refós de la modificació puntual del 
Pla referent a la regulació específica d’usos hoteler i de restauració en 
determinat sòl no urbanitzable.  Això també té una aprovació inicial que vam fer 
i ara ve la definitiva, no?  Bé, la provisional. 
 
El secretari llegeix la part dispositiva de la proposta següent: 
 
I. En data 5 d’octubre de 2009 el Ple de l’Ajuntament, en sessió ordinària, va 
acordar aprovar provisionalment la Modificació Puntual del Pla General 
d’Ordenació de Vilanova i la Geltrú, referent a la regulació específica dels usos 
hoteler i de restauració en determinat sòl no urbanitzable, indicats a l’article 
258.1 PGO i a la taula incorporada en l’article 259.1 PGO, amb relació a la 
determinació dels requisits i condicions per poder desenvolupar els usos de 
restauració a les claus 18 (sòl de valor agrícola), 18b (sòl agrari de valor 
paisatgístic) i 23 (SNU de protecció natural i paisatgística) i en masies 
existents.  
  
II. En data 23 d’octubre de 2009 es varen trametre a la Comissió Territorial 
d’Urbanisme de Barcelona, per a la seva aprovació definitiva, certificat de 
l’acord d’aprovació provisional de l’esmentada Modificació Puntual del Pla 
General d’Ordenació, còpia de l’expedient administratiu degudament 
compulsada, tres exemplars diligenciats de la proposta de modificació i una 
còpia del projecte en suport informàtic.  
 
III. En data 28 de gener de 2010 (registre d’entrada núm. 2877, de 4 de febrer), 
la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona va adoptar l’acord d’aprovar 
definitivament la Modificació Puntual del Pla General d’Ordenació referent a la 
regulació específica dels usos hoteler i restauració en determinat sòl no 
urbanitzable de Vilanova i la Geltrú, i supeditar-ne la publicació al DOGC i 
consegüent executivitat a la presentació d’un text refós, per triplicat, verificat 
per l’òrgan que ha atorgat l’aprovació provisional de l’expedient i degudament 
diligenciat, que incorpori les prescripcions següents:  
 
1. Cal eliminar en els articles 258 i 259 de la normativa la paraula “similars” de 
la definició dels usos proposada, limitant-ho a bars i restaurants. 
 
2. Cal establir a l’article 258 de la normativa que en el supòsit que no sigui 
necessària la tramitació d’un Pla especial per admetre en masies existents 
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determinats usos, entre ells els de restauració, caldrà seguir el procediment 
previst a l’article 48 del Text refós de la Llei d’urbanisme.  
 
3. Cal completar el document amb una relació de les masies existents en les 
zones 18 i 18b per tal de constatar el grau d’afectació de la proposta.  
 
IV. L’òrgan municipal competent per a la verificació del text refós de la present 
Modificació Puntual del Pla General d’Ordenació de Vilanova i la Geltrú és el 
Ple de l’Ajuntament, de conformitat amb l’article 22.2c) de la Llei 7/1985 
reguladora de les bases de règim local, i amb relació als articles 83.1 i 83.3 del 
Decret Legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, que aprova el Text Refós de la Llei 
d’Urbanisme de Catalunya.  
 
V. Vist el document de text refós elaborat pels serveis tècnics d’Urbanisme 
d’aquest Ajuntament, incorporant les prescripcions exigides per l’acord de la 
Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona.  
 
VI. Per tot l’exposat, i un cop examinada la documentació presentada, la 
Comissió Informativa de Ciutat Sostenible i Participació proposa al Ple de 
l’Ajuntament l’adopció del següent  
 

ACORD: 
 
“PRIMER. Verificar el Text Refós de la Modificació Puntual del Pla General 
d’Ordenació de Vilanova i la Geltrú, referent a la regulació específica dels usos 
hoteler i de restauració en determinat sòl no urbanitzable, aprovada 
provisionalment pel Ple de l’Ajuntament en data 5 d’octubre de 2009 i 
definitivament per la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona en data 28 
de gener de 2010, indicats a l’article 258.1 PGO i a la taula incorporada en 
l’article 259.1 PGO, amb relació a la determinació dels requisits i condicions 
per poder desenvolupar els usos de restauració a les claus 18 (sòl de valor 
agrícola), 18b (sòl agrari de valor paisatgístic) i 23 (SNU de protecció natural i 
paisatgística) i en masies existents, que incorpora les prescripcions descrites 
en el punt III de la part expositiva del present acord, requerides per l’acord de 
la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona.   
 
SEGON. Trametre a la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona el 
present acord, juntament amb el Text Refós, per triplicat, verificat i degudament 
diligenciat, que inclou el text de les normes urbanístiques i els plànols 
d’ordenació en suport informàtic i en format de tractament de textos, per a la 
seva publicació al DOGC i consegüent executivitat.” 
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ALCALDE 
 
Senyor Martorell. 
 
JOAN MARTORELL 
 
Bé, gràcies senyor alcalde.  Bé, aquesta.... ja vam aprovar provisionalment 
aquesta modificació puntual i ara, la Comisió d’Urbanisme, la Comisió 
Territorial d’Urbanisme de Barcelona va aprovar aquesta modificació amb tres 
prescripcions que va demanar a l’organisme que havia aprovat aquesta 
modificació puntual que inclogués un text refós i que el verifiqués, en què es 
digués que els articles 258 i 259, en què hi havia la paraula “bars, restaurants i 
similars” es tragués la paraula “similars”.  És un quadre que apareix en els... en 
el Pla General, en què hi ha doncs els usos que hi ha en aquest sòl no 
urbanitzable.  Després també recorda que per tirar endavant qualsevol llicència 
en aquests espais, si no hi ha un un Pla Especial pel mig, cal fer servir l’article 
48 del text refós de la Llei d’urbanisme.  I finalment demanava que... completar 
el document amb una llista d’establi... de masies que... qualificades de... en sòl 
qualificat de Clau 18 i Clau 18.b, que és l’agrícola i d’agrícola amb valor 
paisatgístic.   
 
Aquestes tres prescripcions són les que s’inclourien en la verificació i és el que 
donaria pas a la publicació d’aquesta aprovació que, repeteixo, la Comisió 
d’Urbanisme ja ha tirat endavant. 
 
ALCALDE 
 
Molt bé, gràcies.  Senyor Arrufat. 
 
JOAQUIM ARRUFAT 
 
Breument.  La Candidatura d’Unitat Popular ja es va posicionar en el seu dia 
davant de l’aprovació inicial i provisional d’aquest punt.  Ara, amb el text refós 
el que finalment per a nosaltres més destacat és que la Generalitat el que 
demanen, al cap i a la fi, és que s’especifiqui si són tres-centes masies o tretze 
les masies i quines masies en concret són.  Nosaltres ja vam dir en el seu 
moment que no estem d’acord en que es tiri endavant aquesta llista i que es tiri 
endavant aquesta modificació, mentres no hi hagi el Pla de Catàleg de Masies 
acabat, perquè a més es pot donar, podem córrer el risc de que el Pla de 
Catàleg de Masies inclogui masies, o sigui, les masies que s’han inclòs en 
aquesta llista de tretze masies no estiguin després en el Pla de Catàleg, per 
exemple, podria passar, o... i a més a més, bàsicament perquè tota aquesta 
modificació entenem nosaltres que es va començar en el seu moment per 
resoldre un cas puntual, un dels tretze, una de les tretze masies que apareixen 
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en aquesta llista, i no estem d’acord en modificar el Pla General doncs per fer... 
per resoldre casos concrets.  I en tot cas, fer-ho quan hi hagi un Pla... el Pla de 
Catàleg de Masies enllestit i puguem tenir una idea global de quantes masies, 
quines són, etc., a la nostra ciutat, i no abans.  I a més a més sabent que falten 
pocs mesos perquè s’acabi aquest Pla, aquest Pla de Masies, aquest Pla de 
Catàleg, i puguem saber de quina realitat estem parlant. 
 
Per tant, nosaltres en el text refós també hi votarem en contra, com vam fer les 
anteriors vegades. 
 
ALCALDE 
 
Joan Martorell. 
 
JOAN MARTORELL 
 
Bé, un aclariment sobre el Catàleg.  Sí que s’hi inclouen les masies.  Aquest 
Catàleg és de Masies i de... Cases i Masies Rurals, és un document que s’ha 
d’aprovar inicialment, que s’ha d’aprovar provisionalment, que proposarà una 
sèrie d’edificis, d’edificacions en sòl no urbanitzable, amb usos, amb 
volumetries, amb espais per tirar endavant a través de Pla Especial o no, és a 
dir, tota una sèrie d’informació que ens portarà a un debat, jo entenc bastant 
ampli, sobretot perquè hi ha 46, em sembla que són 46 fitxes fetes fins ara, i és 
un document complet que jo entenc que l’aprovació pot passar jo crec que més 
d’un any, perquè s’haurà d’escoltar doncs... segurament hi haurà gent que 
estarà d’acord amb el que hi posa, hi haurà gent que no hi estarà tant d’acord i, 
per tant, una sèrie d’informació que no es fàcil de gestionar. 
 
Avançar amb aquesta aprovació, aquesta modificació, per fer més senzill la 
tramitació i l’activitat en aquest sòl no urbanitzable.  Es podrà compartir o no, 
però aquesta és... l’opció del Catàleg és una opció que el Pla General ens 
demana, o proposa que defensa, i ara s’està tirant endavant, però que és un 
document complex, que no és una llista de masies, sinó que hi ha una sèrie 
d’informació que caldrà explicar-la, entendre-la tots plegats, analitzar-la i que 
de l’aprovació inicial a l’aprovació definitiva passarà tot un procés que jo crec 
que ens podem passar ben bé... ara mirant-ho així, amb el resultat que ha 
donat, un any o un any i mig debatent el que hi ha, eh?  Per tant, àgil àgil no 
serà. 
 
JOAQUIM ARRUFAT 
 
Molt breu. D’aquestes 46 fitxes tècniques que s’estan fent, respecte d’aquestes 
13 que s’han inclòs ara, per què s’han inclòs aquestes 13 i no més?  Perquè 
només són les que responien a la Clau 18 i 18.b?   
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JOAN MARTORELL 
 
Perquè hi ha més qüestions.  En el Catàleg de Masies i Cases Rurals hi ha 
altres qüestions.  Aquí són masies que tenen una antiguitat i que tenen... no 
permeten, doncs... la modificació és perquè són masies en què tenen més de 
50 anys, per tant treiem totes aquelles noves edificacions dels anys 70, etc., 
que podien ser una mica dubtoses de posar amb un servei de bar o 
restauració, i després hi han sòls en què hi ha trossos de masia, hi ha diferents 
edificacions que no coincideixen exactament, però en qualsevol cas les 13 hi 
són.  N’hi ha més, perquè unes són de catàleg, les altres són cases, les altres 
són masies i, en fi, hi ha edificacions que... estables, etc., vull dir que és una 
classificació complexa, més complexa, eh? 
 
JOAQUIM ARRUFAT 
 
I finalment, justament la qüestió central que plantegem nosaltres... i no es pot 
esperar un any?  És a dir, no s’ha tingut mai, no han tingut mai aquest ús 
aquestes masies, durant no sé quants anys?  O sigui, des de sempre, no l’han 
tingut?  No se’ls hi ha permès i ara ve d’un any, abans d’acabar el Pla de 
Catalàleg, hi ha una pressa concreta.  Per què?  Perquè hi ha una majoria 
d’aquestes 13 masies que estan... tenen projectes a darrera per a usos 
hotelers?  O..?  Aquesta és la qüestió central que nosaltres posem sobre la 
taula. 
 
JOAN MARTORELL 
 
La reflexió és, és: hi ha un ús que és permès en altres llocs i aquí no, i per tant 
crec que està bé que hi sigui, que sigui possible exercir-lo en el nostre municipi 
i, per tant, aprovar-lo en el Pla General.  Podríem aprovar un Pla de Catàleg en 
què no hi hagués aquest ús.  Per tant, aprovem primer l’ús i després el Pla de 
Catàleg.   
 
El calendari, repeteixo, jo era més optimista a l’hora d’aprova el Catàleg, 
perquè seria més curt, però amb la quantitat d’informació que hi ha i veient 
l’experiència d’altres municipis que també estan en aquesta fase, que es 
complica una mica més perquè hi ha una informació que evidentment les 
propietats dels terrenys o de les cases, diguem, doncs volen dir la seva i fer 
aportacions, clar. 
 
En fi, és el calendari que ens hem previst. 
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ALCALDE 
 
Senyor Rodríguez. 
 
SANTIAGO RODRÍGUEZ 
 
Gràcies, senyor alcalde.  Simplement per posicionar el nostre grup.  No 
anàvem a intervenir, però atès el debat que hi ha hagut creiem oportú sí fer 
esment del nostre posicionament.  El nostre grup és favorable ara, ja ho era, 
de fet, en el moment en què es va aprovar el Pla General, a que en sòl no 
urbanitzable es permetessin determinades activitats, com pot ser l’ús hoteler, 
com pot ser el de bar o de restauració, de la mateixa manera que en molts 
altres municipis això és permès, d’un costat, però també d’un altre costat 
perquè el fet de que es puguin realitzar determinades activitats econòmiques 
en segons quin tipus d’edificació, és una sortida per mantenir en valor un 
patrimoni arquitectònic que d’una altra manera segurament doncs s’acabaria 
deteriorant o acabaria sense tenir una rendibilitat que permetés mantenir-la en 
condicions.  Per tant, des d’aquest punt de vista, un punt de vista que entenem 
que és positiu en el sentit de valorar el patrimoni de la ciutat d’un costat, oferint 
possibilitats econòmiques per treure’n una rendibilitat, el nostre grup donarà 
suport, com ja ha fet en l’aprovació inicial i provisional, en aquesta proposta.  
Gràcies. 
 
ALCALDE 
 
Molt bé, passem doncs a la votació.  Vots a favor?  Vots en contra?  S’aprova 
amb el vot en contra de la Candidatura d’Unitat Popular. 
 
Es vota la proposta, la qual s’aprova amb el resultat següent: 
 
   Vots a favor: PSC, CIU, PP, ICV-EA i ERC (21) 
   Vot en contra. CUP (1) 
   

7. CIUTAT SOSTENIBLE I PARTICIPACIÓ. RATIFICACIÓ DE 
L’ADDENDA AL CONVENI DE COL·LABORACIÓ URBANÍSTICA I 
DE RESOLUCIÓ EXTRAJUDICIAL EN DATA 6 D’OCTUBRE DE 
2006, ENTRE L’AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ I LA 
SOCIETAT MERCANTIL SUBIRATS BERENGUER IMMOBILIÀRIA, 
SA. 
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ALCALDE 
 
I passem al punt número 7, que és l’addenda al conveni de col·laboració 
urbanística i de resolució extrajudicial de data 6 d’octubre, entre l’Ajuntament i 
Subirats Berenguer. 
 
El secretari llegeix la part dispositiva de la proposta següent: 
 
I. En data 6 d’octubre de 2006 es va signar el Conveni de col·laboració 
urbanística i de resolució extrajudicial entre l’AJUNTAMENT i la societat 
mercantil SB IMMOBILIÀRIA, referent a les finques R1, R2, R3 i R4 situades 
al Sector Platja Llarga de Vilanova i la Geltrú (Garraf), propietat de SB 
IMMOBILIÀRIA,  
 
II. Per diverses circumstàncies no s’han complert, a data d’avui, els terminis 
previstos als acords Primer i Setè del Conveni esmentat en l’anterior expositiu 
I, per a la formalització de les permutes de les parcel·les R1, R2, R3 i R4 
propietat de SB IMMOBILIÀRIA amb finques propietat de l’INSTITUT CATALÀ 
DEL SÒL, per la qual cosa cal establir i fixar un nou termini per la formalització 
de totes les permutes.  
 
III. Amb data 9 d’octubre de 2009, s’ha signat el document d’addenda al 
Conveni de Col·laboració signat en data 06/10/2006 entre l’Ajuntament de 
Vilanova i la Geltrú i l’Institut Català del Sòl, mitjançant el qual, per les mateixes 
circumstàncies, s’actualitza la previsió de calendari dels terminis d’aprovació 
dels diferents instruments de planejament i gestió urbanística previstos en 
l’acord Tretzè de dit Conveni, així com s’actualitza la seva clàusula d’eficàcia 
establerta al pacte Quinzè, en haver-se formalitzat ja permutes entre l’Institut 
Català del Sòl i la mercantil Subirats Berenguer Immobiliària, SA, que suposen 
l’inici del compliment de part de les obligacions contractuals establertes en els 
diversos convenis signats entre l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, l’Institut 
Català del Sòl i la mercantil Subirats Berenguer Immobiliària, SA, amb la 
finalitat de traslladar l’aprofitament urbanístic del sector “Platja Llarga” de 
Vilanova i la Geltrú, al sector “Eixample Nord”.   
 
IV. Com a conseqüència de dit Conveni, l’Institut Català del Sòl i la mercantil 
Subirats Berenguer Immobiliària, SA, han procedit a la formalització de 
l’addenda corresponent al conveni signat entre ambdues parts també en data 
06/10/2006, modificant el calendari de permutes establert en el mateix, per 
adequar-lo als nous terminis previstos en l’addenda al Conveni ressenyada en 
l’antecedent anterior, l’eficàcia de la qual resta condicionada a l’efectiva 
perfecció entre l’Institut Català del Sòl i la mercantil Subirats Berenguer 
Immobiliària, SA, de l’assenyalat calendari de permutes adequat als nous 
terminis. 
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V. Vist el document d’addenda al conveni incorporat a l’expedient, signat en 
data 2 de novembre de 2009, mitjançant el qual s’acorda la modificació dels 
acorden primer i setè del referit conveni, als efectes de donar compliment als 
objectius esmentats en els antecedents anteriors. 
 
VI. Atès que, de conformitat amb l’article 26.1 del Decret 305/2006, de 18 de 
juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’Urbanisme, l’acord 
d’aprovació dels convenis urbanístics (en el present cas, de la seva 
modificació) ha de ser publicat al butlletí o diari oficial corresponent dins del 
mes següent a llur aprovació. 
 
VII. Atès que el Ple de l’Ajuntament és l’òrgan municipal competent per a 
l’adopció del present acord, d’acord amb l’article 22.2 c) de la Llei de bases del 
règim local.  
 
Així mateix, de conformitat amb l’article 47.2 ll) de la Llei de bases del règim 
local i article 114.3 k) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual 
s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, per a 
l’adopció d’aquest acord es requereix el vot favorable de la majoria absoluta 
del nombre legal de membres de la Corporació.   
 
Per tot l’exposat, la Comissió Informativa de Ciutat Sostenible i Participació 
proposa al Ple de l'Ajuntament l’adopció del següent 
 

ACORD: 
 
“PRIMER. Ratificar l’addenda al Conveni de Col·laboració urbanística i de 
resolució extrajudicial de data 6 d’octubre de 2006, signada en data 2 de 
novembre de 2009, entre l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú i la mercantil 
Subirats Berenguer Immobiliària, SA, que s’incorpora a l’expedient. 
 
SEGON. Publicar el present acord al Butlletí Oficial de la Província de 
Barcelona, dins del mes següent a llur aprovació, de conformitat amb l’article 
26.1 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la 
Llei d’urbanisme. 
 
L’expedient restarà a disposició de qualsevol interessat a la Regidoria 
d’Urbanisme i Planejament, carrer de Josep Llanza, 1-7, 08800 de Vilanova i la 
Geltrú (Barcelona), de 9:30 a 14:00 hores, de dilluns a divendres.  
 
TERCER. Notificar aquest acord a l’entitat mercantil Subirats Berenguer 
Immobiliària, SA, així com a l’Institut Català del Sòl, amb expressió dels 
recursos que siguin escaients.” 
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ADDENDA AL CONVENI DE COL·LABORACIÓ URBANÍSTICA I DE RESOLUCIÓ 
EXTRAJUDICIAL EN DATA 6 D’OCTUBRE DE 2006, ENTRE L’AJUNTAMENT DE 
VILANOVA I LA GELTRÚ I LA SOCIETAT MERCANTIL SUBIRATS BERENGUER 
IMMOBILIÀRIA, SA. 
 
Barcelona , 2 de novembre de 2009 

REUNITS 
 
D’una part l’Il·lm. Sr. Alcalde de l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, Sr. Joan Ignasi 
Elena Garcia, assistit en aquest acte pel Sr. Josep Gomariz Meseguer, secretari 
d’aquesta Corporació.  
 
D'altra part el senyor XXXXXXXXXXXXXXXXX, major d’edat, proveït amb DNI núm. 
XXXXXXXXXX, i amb domicili a efectes de notificacions a Tarragona, Av. Francesc 
Macià, núm. 2. 
 

ACTUEN 
  
L’Il·lm. Sr. Alcalde, Sr. Joan Ignasi Elena Garcia, en nom i representació de 
l’AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ, degudament facultat per a aquest acte, 
en virtut de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, en la 
seva redacció actual.  Per tant, d’ara en endavant, l’AJUNTAMENT. 
 
El senyor XXXXXXXXXXXXXXXXX, actua en nom i representació de la mercantil 
“Subirats Berenguer Immobiliària, SA”, entitat domiciliada a Tortosa, Av. Generalitat, 
núm. 175, titular NIF A-43020882, inscrita al Registre Mercantil de Tarragona, al tom 
264, llibre 193 de la secció 3a de societats, foli 166, full T-5171, en la seva condició de 
president del Consell d’Administració i conseller delegat. Per tant, d’ara endavant, SB 
IMMOBILIÀRIA. 
 
Aquesta societat forma part de la Junta de Compensació del Sector de la Unitat 
d’Actuació 6 , Platja Llarga de Vilanova i la Geltrú. 

EXPOSEN 
 
I. En data 6 d’octubre de 2006 es va signar el Conveni de col·laboració urbanística i de 
resolució extrajudicial entre l’AJUNTAMENT i la societat mercantil SB IMMOBILIÀRIA, 
referent a les finques R1, R2, R3 i R4 situades al Sector Platja Llarga de Vilanova i la 
Geltrú (Garraf), propietat de SB IMMOBILIÀRIA.  
 
II. Per diverses circumstàncies no s’han complert, a data d’avui, els terminis previstos 
als acorden Primer i Setè del Conveni esmentat en l’anterior expositiu I, per la 
formalització de les permutes de les parcel·les R1, R2, R3 i R4 propietat de SB 
IMMOBILIÀRIA amb finques propietat de  l’INSTITUT CATALÀ DEL SOL, per la qual 
cosa cal establir i fixar un nou termini per la formalització de totes les permutes.  
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III. Amb data 9 d’octubre de 2009 s’ha signat el document d’addenda al Conveni de 
Col·laboració signat en data 06/10/2006 entre l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú i 
l’Institut Català del Sòl, mitjançant el qual, per les mateixes circumstàncies, 
s’actualitza la previsió de calendari dels terminis d’aprovació dels diferents instruments 
de planejament i gestió urbanística previstos en l’acord Tretzè de dit Conveni, així com 
s’actualitza la seva clàusula d’eficàcia establerta al pacte quinzè, en haver-se 
formalitzat ja permutes entre l’Institut Català del Sòl i la mercantil Subirats Berenguer 
Inmobiliària, SA, que suposen l’inici del compliment de part de les obligacions 
contractuals, establertes en els diversos convenis signats entre l’Ajuntament de 
Vilanova i la Geltrú, l’Institut Català del Sòl i la mercantil Subirats Berenguer 
Inmobiliària, SA, amb la finalitat de traslladar l’aprofitament urbanístic del sector “Platja 
Llarga” de Vilanova i la Geltrú, al sector “Eixample Nord”.   
 
IV. Com a conseqüència de dit Conveni, l’Institut Català del Sòl i la mercantil Subirats 
Berenguer Inmobiliària, SA, han procedit als tràmits per a la formalització de l’addenda 
corresponent al conveni signat entre ambdues parts també en data 06/10/2006, 
modificant el calendari de permutes establert en el mateix, per adequar-lo als nous 
terminis previstos en l’addenda al Conveni ressenyada en l’antecedent anterior, 
l’eficàcia de la qual resta condicionada a l’efectiva perfecció entre l’Institut Català del 
Sòl i la mercantil Subirats Berenguer Inmobiliària, SA, de l’assenyalat calendari de 
permutes adequat als nous terminis. 
 
V. D’acord amb el segon paràgraf del pacte tercer de l’addenda al Conveni entre 
l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú i l’Institut Català del Sòl, una vegada s’hagi 
formalitzat el nou calendari de permutes entre l’Institut Català del Sòl i Subirats 
Berenguer Inmobiliària, SA, l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú i la referida mercantil 
efectuaran les adaptacions corresponents amb relació al Conveni de col·laboració 
urbanística i de resolució extrajudicial signat entre ambdues parts en data 6 d’octubre 
de 2006, motivades pel nou calendari de permutes, de quina instrumentació es donarà 
complida informació a l’Institut Català del Sòl per part de l’Ajuntament de Vilanova i la 
Geltrú. 

De conformitat amb els anteriors antecedents, els senyors compareixents, tal com 
actuen, 

ACORDEN 
PRIMER. L’AJUNTAMENT i SB IMMOBILIÀRIA, tal com actuen, modifiquen el 
redactat als acorden Primer i Setè del Conveni de col·laboració urbanística i de 
resolució extrajudicial signat en data 6 d’octubre de 2006, entre l’ AJUNTAMENT i SB 
IMMOBILIÀRIA esmentat en l’anterior exposen I, que queda amb el contingut 
següent: 
 

“PRIMER. SB IMMOBILIÀRIA es compromet a no continuar les obres 
d’urbanització i a no iniciar les obres de construcció de l’edifici de la parcel·la R3, 
malgrat les resolucions judicials descrites, mentre sigui propietària de qualsevol 
de les parcel·les R1, R2, R3, i R4 de Platja Llarga, i fins a la permuta de totes 
elles o fins a la data màxima per formalitzar la totalitat de les permutes si no 
s’han formalitzat totes, sempre que es compleixin les obligacions dimanants del 
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present conveni amb l’AJUNTAMENT i que es compleixin les obligacions 
derivades del l’acord de permuta amb l’INCASOL, donada la interrelació  entre 
tots els pactes. 

Als efectes oportuns, la data màxima pactada entre INCASOL i SB 
IMMOBILIÀRIA per formalitzar la totalitat de les permutes és el dia 31 de 
desembre de 2012. 

Durant aquest període de temps, i fins a la permuta de totes les parcel·les o fins 
al dia límit (31 de desembre de 2012), si no s’han formalitzat totes, els terminis 
per iniciar o executar els treballs d’urbanització i edificació, així com altres 
accessoris (grues etc.), restaran suspesos de mutu acord, i no computaran als 
efectes de caducitat o finalització dels expedients administratius, i aquesta 
situació no produirà, en cap cas, pèrdua dels drets de SB IMMOBILIÀRIA. “ 

 

“SETÈ. En el supòsit que no s’acompleixin totes les obligacions derivades del 
present conveni o de l’acord de permuta entre SB IMMOBILIÀRIA i l’INCASÒL, 
per qualsevol motiu, o bé en el cas de que no s’hagin formalitzat totes les 
permutes de les parcel·les R1, R2, R3, i R4, el dia màxim previst (31 de 
desembre de 2012), també per qualsevol motiu, SB IMMOBILIÀRIA restarà lliure 
de qualsevol compromís derivat del present conveni, comunicarà aquesta 
situació a l’AJUNTAMENT i a l’INCASÒL i, automàticament i sense cap altre 
requisit o prescripció, es produiran els efectes simultanis següents: 

a) SB IMMOBILIARIA podrà executar les obres i instal·lacions autoritzades al 
dia d’avui i podrà sol·licitar els permisos pertinents per a la construcció de les 
parcel·les de les que sigui propietària d’acord amb el planejament vigent en 
el moment de subscriure aquest document. 

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

c) SB IMMOBILIARIA ingressarà en la caixa municipal les quantitats rebudes 
en concepte de devolució de taxes, per import de 200.382,70 €, en virtut 
d’aquest conveni. 

d) SB IMMOBILIARIA i/o la Junta de Compensació dipositaran en la caixa 
municipal avals bancaris solidaris pels mateixos imports i conceptes que se li 
han retornat en virtut d’aquest conveni. 

e) L’AJUNTAMENT retornarà a SB IMMOBILIARIA l’aval bancari solidari per 
import de 1.599.617,30 €, constituït a l’empara d’aquest conveni. 

f) SB IMMOBILIARIA i l’AJUNTAMENT podran instar la continuació dels 
procediments judicials citats en aquest conveni. 

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

 
SEGON. L’AJUNTAMENT i SB IMMOBILIÀRIA, tal com actuen, ratifiquen i s’obliguen 
al compliment de la resta d’acords i pactes del Conveni de col·laboració entre 
L’AJUNTAMENT i SB IMMOBILIÀRIA esmentat en l’anterior exposen I. 
 
TERCER. D’aquesta addenda es donarà complida informació a l’Institut Català del 
Sòl, als efectes escaients. 
 
QUART. L’eficàcia de la present addenda resta condicionada a l’efectiva perfecció 
entre l’Institut Català del Sòl i Subirats Berenguer Immobiliària, SA, de l’assenyalat 
calendari de permutes adequat als nous terminis previstos. 
 
CINQUÈ. La present addenda de conveni haurà de ser ratificada per majoria absoluta 
de la composició de l'Ajuntament, en els termes previstos a la Llei de bases del règim 
local, i s’incorporarà a la documentació urbanística que es sotmeti a tràmit al seu 
moment per a fer possible la totalitat de l’operació que es proposa per deixar la Platja 
Llarga al marge del procés d’urbanització i d’edificació en el que està immers 
actualment, de conformitat amb l’establert en aquest conveni.  
 
I perquè consti, i als efectes oportuns, les persones ressenyades a l'inici del present 
document signen aquest conveni, junt amb els documents que l'integren, en el lloc i 
data expressats al seu encapçalament per quadruplicat i a un sol efecte. 
_______________________________________________________________ 
 
 
ALCALDE 
 
Senyor... 
 
JOAN MARTORELL 
 
Gràcies, senyor alcalde.  Bé, aquesta és una ratificació molt simple i fa esment 
a una ratificació que es va fer al mes d’octubre, en el Ple d’octubre.  La qüestió 
de la transferència edificatòria de Platja Llarga a l’Eixample Nord hi havia uns 
convenis entre l’Ajuntament de Vilanova i l’INCASOL, l’INCASOL-Subirats 
Berenguer i Subirats Berenguer i l’Ajuntament de Vilanova.  Aquests convenis 
ja ho vam aprovar en el mes d’octubre i un comportava l’altre... tenia relació 
amb l’altre.  Vam modificar posposant dates d’execució del conveni i faltava 
que Subirats Berenguer i INCASOL doncs es posessin d’acord.  Es van posar 
d’acord i l’únic que passa és que queda un conveni entre l’Ajuntament de 
Vilanova i Subirats Berenguer en què la data d’execució del conveni posava 31 
de desembre del 2010 i, per tant, s’ha de variar.  El que fem és canviar aquesta 
data de 31 de desembre del 2010, que marca en l’article 1, en l’article primer i 
en l’article setè, canviar-la pel 31 de desembre de 2012.  És a dir, es deixa 
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igualment el conveni, simplement s’adequa les dates al que s’havia aprovat en 
el Ple del mes d’octubre. 
 
ALCALDE 
 
Senyor... no, no, Arrufat. 
 
JOAQUIM ARRUFAT 
 
Només per explicar, tornar a explicar perquè ens tornarem a abstenir, com ja 
ho vam fer quan vam votar el mateix conveni entre INCASOL i l’Ajuntament de 
Vilanova i la Geltrú en el Ple d’octubre o de novembre.  I bàsicament perquè 
trobem que modificar, o sigui, revisar els convenis per allargar-ho dos anys no 
és suficient.  La situació no és... no donarà, tornarem a arribar al final del 
termini, es tornaran a haver de () els convenis.  Creiem que fa falta, cal una 
reflexió més en general i més profunda.  No hi ha... creiem que no hi ha 
voluntat ni potser valentia per fer-la i potser es va tirar endavant i es van 
allargant convenis a veure si un any més, un any més, un any més, a veure 
fins on ens porta amb aquesta crisi urbanística i econòmica que tenim, a veure 
on ens porta el tema de l’Eixample Nord i on acabem.  Per tant, nosaltres ens 
abstindrem una altra vegada. 
 
ALCALDE 
 
Senyor Carretero. 
 
ÓSCAR CARRETERO 
 
Gràcies, senyor alcalde.  Gràcies, senyor Arrufat.  A veure’m, per posicionar el 
Partit Popular, però me’n sembla que tampoc cal que... posicionar gaire el 
nostre partit sobre el tema de l’animalada urbanística i del conveni que es va 
signar en el tema de Platja Llarga, no?  Un tema que penso que ha sigut 
massa debatut en aquest Ple, que probablement no ha tingut la transcendència 
doncs que nosaltres pensem –i no ho pensem solets- que hauria d’haver tingut, 
doncs per la crueltat urbanística que pot patir aquesta ciutat, sobretot el que és 
l’Eixample Nord. I com ja vam anunciar el seu dia, ho vam tornar a debatre al 
mes d’octubre de l’any passat, doncs que nosaltres no podíem donar suport a 
res doncs que signifiqués un recolzament a la posició que va prendre, 
desafortunadament penso, al nostre parer, aquest Ple, majoritàriament, i que 
bueno, en aquest sentit continuem amb la nostra posició.  No votarem en 
contra, perquè només es tracta aquesta ratificació d’un allargament dels 
terminis, que també estem convençuts i ja veig que no som els únics, de que 
serà molt complicat que es puguin complir.  Estem convençuts de que abans 
de que arribi el 2012 tornarem a debatre o es tornarà a debatre en aquest Ple 
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una ampliació dels terminis per complir doncs aquests compromisos que van 
arribar l’INCASOL amb Subirats Berenguer, i jo espero que algun dia doncs 
aquest Ple doncs rectifiqui la posició que va tenir en el seu moment, torno a 
insistir, molt desafortunadament, en el tema de la negociació de Platja Llarga, i 
bueno, és potser una mica de sentit comú, a tot lo que serà la distribució de 
l’Eixample Nord.  Gràcies. 
 
ALCALDE 
 
Home, després d’aquesta intervenció tan matisada, diguem-ne, en què califica 
d’animalada i de crueltat urbanística, etc., jo només voldria dir que el que 
estem fent és, com a conseqüència d’un acord, no?, l’allargament d’uns 
terminis.  No va més enllà i en tot cas un dia potser sí que seria interessant 
debatre què és el que hem de tirar exactament enrere, no?  I si això doncs 
suposa altres tipus de consideracions... en fi, és un procés que ha estat molt 
complicat, que hem intentat fer amb el màxim de consens, que no és fàcil.  Són 
moltes les parts que hi han i en tot cas només subratllar, en fi, que estem fent 
una aprovació que és un tema, en aquests moments, estrictament formal. 
 
SANTIAGO RODRÍGUEZ 
 
Dos qüestions, senyor alcalde.  Una primera, miri, jo no sé si és una animalada 
o no, però sí que és cert que amb aquesta addenda que s’està... no la d’avui, 
sinó la de l’INCASOL, pesa sobre l’Ajuntament una llosa de 72 milions d’euros, 
que és la valoració de l’operació que es va fer a Platja Llarga.  Segurament 
l’expresió animalada doncs no és la més afortunada, però entendrà vostè que 
sigui una qüestió que ens preocupa i que considerem absolutament 
desorbitada.  Primera qüestió. 
 
I la segona qüestió.  Diu: escolti’m, algun dia potser ens hauran d’explicar què 
és el que s’ha de tirar enrere.  Pues miri, lo mateix que ja vam dir quan es van 
aprovar els convenis, quan vostès van aprovar els convenis.  No creiem oportú 
concentrar l’edificabilitat que es va treure a Platja Llarga en l’Eixample Nord.  I 
a més a més multiplicar-la per 2’5, 2’6, és a dir, passar de 250 habitatges a 
Platja Llarga a 700 habitatges a l’Eixample Nord, en una zona on a més a més 
està ja densament, estava previst una densitat molt important de residencial.  
Si ho vol més clar, doncs un altre dia, quan vostè vulgui, doncs en podem 
parlar, però en definitiva no és res més que lo que fa anys que venim 
defensant amb relació a aquesta qüestió.  Gràcies. 
 
ALCALDE 
 
Me n’alegro que corregeixi l’expresió animalada per la seva part, feta pel seu 
company de grup, i en el moment que estimem oportú tots podem seguir 
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debatent, el que ja hem fet tantes vegades i que hem treballat tots pel bé de la 
ciutat, en aquests moments doncs preservant un territori... una zona del nostre 
territori que em sembla que ha valgut la pena aquest esforç. 
 
Si els hi sembla, passem a la votació.  Vots a favor?  Amb el vot a favor del 
grup de Convergència i Unió i del govern i del senyor Carretero.  Tornem.  Vots 
a favor?  Abstencions?  Amb l’abstenció del grup Popular i del grup de la CUP, 
s’aprova la rectificació. 
 
Es vota la proposta, la qual s’aprova amb el resultat següent: 
 
   Vots a favor: PSC, CIU, ICV-EA i ERC (19) 
   Abstencions: PP i CUP (3) 
  

 8. CIUTAT SOSTENIBLE I PARTICIPACIÓ. APROVACIÓ DEL 
CONVENI DE CONCESSIÓ ADMINISTRATIVA ENTRE 
L’AJUNTAMENT I L’ASSOCIACIÓ CENTRE DE 
DESENVOLUPAMENT INFANTIL I ATENCIÓ PRECOÇ DEL 
GARRAF, DE 420 m2 DE LOCAL A LA PLANTA ALTELL DEL 
CENTRE CÍVIC DE LA GELTRÚ, AL CARRER DE CRISTÒFOL 
RAVENTÓS, 1 I 1B I PLAÇA DE L’ASSOCIACIÓ D’ALUMNES 
OBRERS. 

 
ALCALDE 
 
I el punt número vuit és l’aprovació del conveni de concessió administrativa 
entre l’Ajuntament i el CDIAP, que és l’Associació del Centre de 
Densenvolupament Infantil i Atenció Precoç del Garraf, de 420 m de local, 
planta altell al Centre Cívic de la Geltrú, en fi, l’adreça... doncs.... endavant. 
 
El secretari llegeix la part dispositiva de la proposta: 
 
I. L’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú i l’Associació d’Estimulació Precoç 
Garraf i Penedès van signar en data 24 d’abril de 1995 un Conveni mitjançant 
el qual l’Ajuntament cedia a aquesta l’ús de la planta baixa i primera de l’edifici 
situat al col·legi Canigó, d’una extensió de 282,64 m2. 
 
Ambdues parts van pactar, entre d’altres, que aquesta cessió d’ús es 
mantindria vigent mentre els serveis que presta l’ASSOCIACIÓ, o altres que 
pugui prestar, es facin dintre dels objectius pel quals es va crear aquesta, i que 
estan recollits en els seus estatuts actuals, és a dir, l’atenció a la primera 
infància amb trastorns de desenvolupament. En el moment que es doni un 
canvi de contingut o forma de prestar aquest servei, l’ajuntament podrà donar 
per resolt aquest conveni, donant lloc al desallotjament de l’associació.    
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Posteriorment, mitjançant Decret d’Alcaldia de 16 de febrer de 1996, es va 
acceptar el nou nom de l’antiga associació, denominada actualment CENTRE 
DE DESENVOLUPAMENT INFANTIL I ATENCIÓ PRECOÇ DEL GARRAF, 
com a titular del conveni signat el dia 24 d’abril de 1995 amb aquest 
ajuntament. 
 
II. En data 24 de setembre de 2009 (Registre d’entrada núm. 22402), 
l’ASSOCIACIÓ va presentar davant aquest Ajuntament un escrit en el qual 
comunica que el divendres 18 de setembre va tenir lloc l’Assemblea 
Extraordinària de la Junta Directiva de dita associació, en la qual es va prendre 
la decisió sobre la nova instal·lació per a l’ampliació del servei. L’Ajuntament 
col·labora novament en donar suport addicional a l’activitat d’atenció precoç 
amb la cessió d’ús d’un nou establiment, donant a escollir entre dues opcions: 
 
- Local de planta baixa de 340 m2, situat a la Ronda Ibèrica, xamfrà amb 
Rambla Sant Jordi.   
 
- Local en 1a planta d’uns 400 m2 (part dreta del local), situat a la Pl. Alumnes 
Obrers, a l’edifici del Centre Cívic La Geltrú, amb entrada pel carrer Cristòfol 
Raventós. 
 
Segons consta en dit escrit, la Junta es va pronunciar per aquesta darrera 
opció, per motius de superfície, ubicació i disponibilitat de serveis de transport 
públic propers, així com per descartar-se possibles impediments i 
problemàtiques en l’adaptació del local com també pel que fa a les possibles 
afectacions dels establiments propers per les obres d’adequació.   
 
III. Posteriorment i com a conseqüència de l’anterior escrit, en data 14 
d’octubre de 2009 (Registre d’entrada núm. 24104), la Sra. Aurora Baena 
Tejada, Presidenta de l’ASSOCIACIÓ, va presentar un escrit en el qual posava 
de manifest que per l’activitat pública que el servei presta a la població i per 
problemàtica d’espai degut a l’increment d’usuaris atesos en els darrers anys, 
es planteja ampliar les instal·lacions i oferir una millor qualitat del servei 
d’atenció precoç. 
 
Segons les trobades realitzades amb l’Ajuntament i visitats diferents locals de 
la ciutat, es planteja la possibilitat de fer ús de l’estatge situat al C/ Cristòfol 
Raventós, a una part (dreta) de la primera planta on es troba ubicat el Centre 
Cívic de la Geltrú. 
 
Per tot això sol·licita l’elaboració de conveni entre ambdues parts on quedi 
constància de la cessió d’ús de la instal·lació. 
 



 AJUNTAMENT DE 
VILANOVA I LA GELTRÚ 

 

 

 

IV. Que en el llibre d’inventari municipal  hi consta inscrit amb el núm. 291 el 
Centre Cívic de la Geltrú, ubicat al carrer Cristòfol Raventós, 1 i 1B i Plaça de 
l’Associació dels Alumnes Obrers, i que consta d’una planta altell de 857 m2 i la 
planta baixa de 1043 m2 (Finca inscrita al Registre de la Propietat d’aquest 
municipi, amb el núm. 58779, en el tom 2450, llibre 1380, full 65, inscripció 3a). 
 

Naturalesa del domini:  Béns de domini públic. 
                              Ús: Equipament col·lectiu.  
 

V. D’acord amb l’art. 93.1 de la Llei 33/2003, de 3 de novembre, del Patrimoni 
de les Administracions Públiques, podrà acordar-se l’atorgament directe de 
concessions sobre béns de domini públic en els supòsits previstos a 
l’article 137.4 de dita llei, i l’apartat b) de dit article contempla com un d’aquests 
supòsits quan el beneficiari sigui una entitat sense ànim de lucre declarada 
d’utilitat pública. Així mateix, l’apartat c) també ho permet quan l’immoble 
resulti necessari per donar compliment a una funció de servei públic o a la 
realització d’una finalitat d’interès general, per persona diferent de les previstes 
en els paràgrafs a) i b) de dit article 137.4.    
 
VI. Les concessions administratives sobre el domini públic resten regulades, 
així mateix, pels articles 61 i següents del Reglament de Patrimoni dels ens 
locals. 
 
VII. Vista la proposta de conveni entre aquest Ajuntament i la referida 
Associació, que s’incorpora a l’expedient corresponent. 
 
VIII. Atès que el Ple de l’Ajuntament és l’òrgan competent per a l’adopció del 
present acord,en virtut de l’article 22.2. n) i c) de la Llei 7/1985 de 2 d’abril, 
reguladora de les Bases de Règim Local. 
 
Per tot això,  S’ACORDA: 
 
“PRIMER. Aprovar el  Conveni de concessió administrativa sobre bé demanial  
entre l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú i l’Associació Centre de 
Desenvolupament Infantil i Atenció Precoç del Garraf, de 420 m2 de superfície 
del local en la planta altell on es troba el Centre Cívic de la Geltrú, ubicat al 
carrer Cristòfol Raventós, 1 i 1B i Plaça de l’Associació dels Alumnes Obrers 
d’aquest municipi (finca inscrita en el núm. 291 del llibre inventari municipal), 
en els termes i condicions que es reflecteixen en l’esmentat conveni, i d’acord 
amb els articles 93.1 i 137.4b) de la Llei 33/2003 de 3 de novembre, del 
Patrimoni de les Administracions Públiques, i restant normativa concordant de 
règim local. 
 



 AJUNTAMENT DE 
VILANOVA I LA GELTRÚ 

 

 

 

S’adjunten com annex al conveni plànols del referit immoble acotant superfície 
objecte de la concessió. 
 
SEGON. Facultar l’alcalde per a la signatura del conveni, així com de tots 
aquells tràmits i documents necessaris per a la seva formalització i inscripció 
registral. 
 
TERCER. Notificar el present acord a l’entitat interessada.” 
 
CONVENI DE CONCESSIÓ ADMINISTRATIVA SOBRE BÉ DEMANIAL ENTRE 
L’AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ I L’ASSOCIACIÓ CENTRE DE 
DESENVOLUPAMENT INFANTIL I ATENCIÓ PRECOÇ DEL GARRAF. 
 
 
Vilanova i la Geltrú, 16 de març de 2010 
 
 

REUNITS: 
 
D’una part, l’Il·lm. Sr. Alcalde de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, Sr. Joan Ignasi 
Elena i Garcia, autoritzat per aquest acte per acord de Ple de l’Ajuntament de data 15 
de març de 2010 i assistit en aquest acte pel Sr. Josep Gomariz i Meseguer, secretari 
accidental d’aquesta Corporació. 
 
I d’altra part, la Sra. XXXXXXXXXXXXXXXXXXX, major d’edat, actuant en nom i 
representació, en qualitat de presidenta de l’entitat ASSOCIACIÓ CENTRE DE 
DESENVOLUPAMENT INFANTIL I ATENCIÓ PRECOÇ DEL GARRAF (en endavant, 
l’ASSOCIACIÓ), amb CIF G-08992216, i amb adreça al carrer Canigó, 2, d’aquest 
municipi, segons acredita amb la presentació dels poders atorgats a tal efecte i que 
s’adjunten a l’expedient del present Conveni. 
 
 

ANTECEDENTS: 
 
 
I. L’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú i l’Associació d’Estimulació Precoç Garraf i 
Penedès van signar en data 24 d’abril de 1995 un Conveni mitjançant el qual 
l’Ajuntament cedia a aquesta l’ús de la planta baixa i primera de l’edifici situat al 
col·legi Canigó, d’una extensió de 282,64 m2.  
 
Ambdues parts van pactar, entre d’altres, que aquesta cessió d’ús es mantindria 
vigent mentre els serveis que presta l’ASSOCIACIÓ, o altres que pugui prestar, es 
facin dintre dels objectius pel quals es va crear aquesta, i que estan recollits en els 
seus estatuts actuals, és a dir, l’atenció a la primera infància amb trastorns de 
desenvolupament. En el moment que es doni un canvi de contingut o forma de prestar 
aquest servei, l’ajuntament podrà donar per resolt aquest conveni, donant lloc al 
desallotjament de l’associació.    
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Posteriorment, mitjançant Decret d’Alcaldia de 16 de febrer de 1996, es va acceptar el 
nou nom de l’antiga associació, denominada actualment CENTRE DE 
DESENVOLUPAMENT INFANTIL I ATENCIÓ PRECOÇ DEL GARRAF, com a titular 
del conveni signat el dia 24 d’abril de 1995 amb aquest ajuntament. 
 
II. En data 24 de setembre de 2009 (Registre d’entrada núm. 22402), l’ASSOCIACIÓ 
va presentar davant aquest Ajuntament un escrit en el qual comunica que el divendres 
18 de setembre va tenir lloc l’Assemblea Extraordinària de la Junta Directiva de dita 
associació, en la qual es va prendre la decisió sobre la nova instal·lació per a 
l’ampliació del servei. L’Ajuntament col·labora novament en donar suport addicional a 
l’activitat d’atenció precoç amb la cessió d’ús d’un nou establiment, donant a escollir 
entre dues opcions: 
 
- Local de planta baixa de 340 m2, situat a la ronda Ibèrica, xamfrà amb rambla Sant 
Jordi.   
 
- Local en 1a planta d’uns  400 m2 (part dreta del local), situat a la plaça dels Alumnes 
Obrers, a l’edifici del Centre Cívic La Geltrú, amb entrada pel carrer de Cristòfol 
Raventós. 
 
Segons consta en dit escrit, la Junta es va pronunciar per aquesta darrera opció, per 
motius de superfície, ubicació i disponibilitat de serveis de transport públic propers, 
així com per descartar-se possibles impediments i problemàtiques en l’adaptació del 
local com també pel que fa a les possibles afectacions dels establiments propers per 
les obres d’adequació.   
 
III. Posteriorment, i com a conseqüència de l’anterior escrit, en data 14 d’octubre de 
2009 (Registre d’entrada núm. 24104), la Sra. XXXXXXXXXXXXX, presidenta de 
l’ASSOCIACIÓ, va presentar un escrit en el qual posava de manifest que per l’activitat 
pública que el servei presta a la població i per problemàtica d’espai degut a 
l’increment d’usuaris atesos en els darrers anys, es planteja ampliar les instal·lacions i 
oferir una millor qualitat del servei d’atenció precoç. 
 
Segons les trobades realitzades amb l’Ajuntament i visitats diferents locals de la ciutat, 
es planteja la possibilitat de fer ús de l’estatge situat al C/ Cristòfol Raventós, a una 
part (dreta) de la primera planta on es troba ubicat el Centre Cívic de la Geltrú. 
 
Per tot això, sol·licita l’elaboració de conveni entre ambdues parts on quedi constància 
de la cessió d’ús de la instal·lació. 
 
IV. Que en el llibre d’inventari municipal hi consta inscrit amb el núm. 291 el Centre 
Cívic de la Geltrú, ubicat al carrer de Cristòfol Raventós, 1 i 1B i plaça de l’Associació 
dels Alumnes Obrers, i que consta d’una planta altell de 857 m2 i la planta baixa de 
1043 m2 (Finca inscrita al Registre de la Propietat d’aquest municipi, amb el núm. 
58779, en el tom 2450, llibre 1380, full 65, inscripció 3a). 
 

• Naturalesa del domini: Béns de domini públic. 
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• Ús: Equipament col·lectiu.  
 
V. D’acord amb l’art. 93.1 de la Llei 33/2003, de 3 de novembre, del Patrimoni de les 
Administracions Públiques, podrà acordar-se l’atorgament directe de concessions 
sobre béns de domini públic en els supòsits previstos a l’article 137.4 de dita llei, i 
l’apartat b) de dit article contempla com un d’aquests supòsits quan el beneficiari sigui 
una entitat sense ànim de lucre declarada d’utilitat pública. Així mateix, l’apartat c) 
també ho permet quan l’immoble resulti necessari per donar compliment a una funció 
de servei públic o a la realització d’una finalitat d’interès general, per persona diferent 
de les previstes en els paràgrafs a) i b) de dit article 137.4.    
 
VI. Les concessions administratives sobre el domini públic resten regulades, així 
mateix, pels articles 61 i següents del Reglament de Patrimoni dels ens locals.  
 
Posats de comú acord l’entitat esmentada i aquesta Corporació per a la concessió 
administrativa demanial de la part del local descrita als antecedents anteriors, i 
reconeixent-se mútua capacitat per contractar i obligar-se ambdues parts convenen 
els següents 
 

PACTES: 
 
PRIMER. L’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú convé a favor de l’entitat ASSOCIACIÓ 
CENTRE DE DESENVOLUPAMENT INFANTIL I ATENCIÓ PRECOÇ DEL GARRAF 
(en endavant, l’ASSOCIACIÓ), la constitució d’una concessió administrativa demanial 
de 420 m² de superfície del local en la planta altell on es troba el Centre Cívic de la 
Geltrú, ubicat al carrer de Cristòfol Raventós, 1 i 1B i plaça de l’Associació dels 
Alumnes Obrers d’aquest municipi, inscrit amb el núm. 291 en el llibre d’inventari 
municipal. 
 
S’adjunten com a annex al present conveni plànols del referit immoble acotant la 
superfície objecte de concessió.   
 
La present concessió no està subjecte al pagament de cap cànon ni taxa. 
 
SEGON. La concessió s’efectua perquè l’ASSOCIACIÓ pugui desenvolupar els 
serveis que presta en l’actualitat, o altres que pugui prestar, dintre dels objectius pel 
quals es va crear aquesta, i que estan recollits en els seus estatuts actuals, és a dir, 
l’atenció a la primera infància amb trastorns de desenvolupament, i en tot cas com a 
titular de la concessió del servei d’atenció a la primera infància amb trastorns de 
desenvolupament, efectuada pel departament d’acció social i ciutadania de la 
Generalitat o altre que correspongui. 
 
L’ASSOCIACIÓ ha d’establir les garanties suficients per tal d’assegurar el bon ús dels 
béns i/o les instal·lacions. 
 
TERCER. La concessió administrativa començarà a comptar a partir de la data 
d’atorgament del present conveni i s’estableix per un termini màxim de CINQUANTA 
(50) ANYS. Transcorregut aquest termini es produirà la reversió de les obres i 
instal·lacions que hi hagin en l’immoble, de tal manera que el que s’hagi construït 
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passarà a ser propietat de l’Ajuntament sense que aquest hagi de satisfer cap 
indemnització.  
 
L’extinció de la concessió per decurs del termini o per altres causes previstes en el 
present conveni, provocarà la de tota classe de drets reals o personals imposats pel 
concessionari, i a aquest efecte s’inscriurà al Registre de la Propietat, si s’escau.  
 
QUART. La concessió es fa a títol gratuït atesa la finalitat d’interès general que presta 
la dita ASSOCIACIÓ.   
 
CINQUÈ. Les despeses de llum, aigua, electricitat, gas i neteja que s’originin per 
l’ASSOCIACIÓ, aniran a càrrec d’aquesta. 
 
L’ASSOCIACIÓ assumeix les despeses de conservació i manteniment de la superfície 
del local objecte de concessió, comprometent-se a utilitzar-lo segons la seva 
naturalesa. 
 
Així mateix, l’ASSOCIACIÓ comptarà amb una assegurança de responsabilitat civil 
amb cobertura suficient, que haurà de mantenir al corrent en tot moment. 
 
També haurà de tenir vigent durant tot el temps de duració de la concessió una 
assegurança de danys a l’immoble comprensiva del seu continent i del contingut, 
referits a la part objecte de concessió, i a valor real actualitzable. 
 
La vigència de les assegurances s’hauran d’acreditar a l’Ajuntament en el moment 
que aquest ho requereixi per simple requeriment. 
 
L’Ajuntament quedarà exclòs en tot cas de responsabilitat civil subsidiària per delicte o 
altre supòsit, atès que l’entitat titular de la concessió no està en situació de 
dependència de l’Ajuntament. 
 
SISÈ. L’ASSOCIACIÓ s’obliga a posar en coneixement de l’Ajuntament qualsevol 
desperfecte que afecti als elements estructurals de l’immoble objecte de concessió, 
per tal que sigui reparat al més aviat possible. Sense l’autorització de l’Ajuntament 
l’associació no podrà modificar cap element constructiu de l’edifici, procurant que els 
usuaris del servei utilitzin les instal·lacions sense que les mateixes siguin deteriorades.   
 
SETÈ. L’ASSOCIACIÓ podrà dur a terme en la superfície concedida, al seu càrrec, 
aquelles obres de reforma i adequació, necessàries i/o convenients per a la correcta 
prestació dels serveis d’atenció precoç, prèvia aprovació per part de l’Ajuntament del 
projecte corresponent, i l’atorgament posterior a favor de l’ASSOCIACIÓ de les 
corresponents llicències municipals d’activitats i d’obres, corrent al seu càrrec les 
despeses que s’originin per l’obtenció de dites autoritzacions, i amb compliment de les 
normatives vigents i de regulació d’aquest tipus d’activitat per al seu correcte 
desenvolupament, entre d’altres: 
 
- Ordre de 15 de juliol de 1987, de desplegament de les normes d’autorització 
administrativa de serveis i establiments de serveis socials i de funcionament del 
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Registre d’Entitats, Serveis i Establiments Socials, fixades al Decret 27/1987, de 28 de 
gener.  
 
- Decret 135/1995, de 24 de març, de desplegament de la Llei 20/1991, de 25 de 
novembre, de promoció de l’accessibilitat i de supressió de barreres arquitectòniques, 
i d’aprovació del Codi d’accessibilitat. 
 
- Decret 261/2003, de 21 d’octubre, pel qual es regulen els serveis d’atenció precoç. 
 
En relació amb les taxes i impostos que es meritin amb ocasió de la realització de les 
obres d’adequació del local a què fa referència el pacte PRIMER del present conveni, 
l’Ajuntament declara la corresponent exempció, si bé l’ASSOCIACIÓ vindrà obligada a 
tramitar els corresponents expedients de llicència d’obres i de llicència d’activitats, en 
garantia del compliment de la normativa aplicable, mitjançant la presentació dels 
corresponents projecte d’obres i projecte d’activitats, que hauran de ser aprovats per 
l’Ajuntament com a requisit indispensable per a exercir l’activitat, si bé amb plena 
exempció de tributs d’aquestes operacions.  
 
En cas de finalització de la concessió abans del termini previst de cinquanta anys, per 
produir-se el supòsit de resultar adjudicatari del servei d’atenció a la primera infància 
amb trastorns de desenvolupament una altra persona o entitat, l’ASSOCIACIÓ tindrà 
dret a reemborsament de la part de la inversió d’obra efectuada, que no pugui ser 
retirada i que no s’hagi amortitzat segons les normes que regulen les amortitzacions 
de béns a efectes tributaris, que es satisfarà en tot cas per part de la nova persona o 
entitat adjudicatària que passi a utilitzar el local. 
 
En cap cas serà a càrrec de l’Ajuntament aquesta indemnització. 
 
VUITÈ. D’acord amb el que disposa el Reglament de Patrimoni dels Ens locals, 
aquest local no podrà destinar-se a cap altre ús que no sigui el propi dels serveis 
d’atenció precoç que desenvolupa l’ASSOCIACIÓ, i s’haurà de mantenir el destí 
previst durant els cinquanta (50) anys que s’estableixen com a termini de la concessió.  
 
Demostrada la no destinació del local a l’ús previst, n’hi haurà prou amb l’acta de 
constatació de fets pels serveis municipals, notificada en forma legal, perquè aquest 
immoble reverteixi automàticament de Ple dret al patrimoni d’aquest Ajuntament.  
 
NOVÈ. L’Ajuntament podrà inspeccionar en tot moment el local objecte de concessió, i 
també les instal·lacions i/o construccions, i les condicions de seguretat, salubritat, 
sanejament i manteniment del mateix. 
 
DESÈ. D’acord amb l’article 69 del Reglament de patrimoni dels ens locals, el present 
document administratiu de concessió es podrà formalitzar mitjançant escriptura 
pública. Totes les despeses, drets i impostos que s’originin per l’atorgament de 
l’escriptura de concessió, així com les inscripcions registrals corresponents en el 
Registre de la propietat, aniran a càrrec de l’ASSOCIACIÓ. 
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ONZÈ. No es podrà transmetre la concessió administrativa a tercers sense la prèvia 
autorització de l’Ajuntament, que en aquest cas és qui cedeix aquest dret, restant 
expressament exclosa qualsevol tipus de subrogació.  
 
Qualsevol transformació, escissió o canvi en la titularitat haurà de ser expressament 
comunicada per escrit a aquesta Corporació, que podrà decidir sobre la resolució de 
la concessió que motiva aquest conveni.  
 
DOTZÈ. La present concessió administrativa s’extingirà pel transcurs del seu termini, 
per la resta de supòsits regulats a l’article 70 del Reglament de Patrimoni dels ens 
locals i l’article 100 de la Llei del Patrimoni de les Administracions Públiques, així com 
per la circumstància que l’associació deixi de ser concessionària del servei d’atenció a 
la primera infància amb trastorns de desenvolupament per part del departament 
d’acció social i ciutadania de la Generalitat, o altre competent. 
 
En cas de convocatòria del contracte del servei d’atenció a la primera infància amb 
trastorns de desenvolupament per l’administració competent, en la qual es requereix a 
les entitats licitadores que acreditin disposar d’un local per a desenvolupar les seves 
activitats, l’Ajuntament posarà a disposició el local objecte del present instrument de 
les entitats que participin en la licitació i el cedirà a la que resulti adjudicatària, amb 
obligació d’abandonar-lo la titular anterior en cas de no resultar escollida per a prestar 
el servei. 
 
TRETZÈ. En tot allò que no estigui previst expressament en el present conveni, serà 
d’aplicació supletòria l’establert al Reglament de Patrimoni dels ens locals, la Llei de 
Patrimoni de les Administracions Públiques, i la restant legislació administrativa i de 
dret local que sigui aplicable.  
 
CATORZÈ. Els termes i condicions establerts en el present conveni podran ser 
revisats, ampliats i/o modificats per acord d’ambdues parts a petició de qualsevol 
d’aquestes, o per derivar-se obligacions sobrevingudes, en especial les referents a 
l’aplicació de la normativa que resulti aplicable.  
 
I perquè consti i en prova de conformitat, signen el present conveni ambdues parts per 
duplicat exemplar i a un sol efecte al lloc i data indicats a l’encapçalament.  
_____________________________________________________________________ 
 
ALCALDE 
 
Senyora Espinàs, endavant. 
 
MÍRIAM ESPINÀS 
 
Bé, fa referència, doncs, a un conveni que s’ha de signar amb aquest Centre 
de Desenvolupament Infantil i Atenció Precoç del Garraf, que ha vist que les 
seves instal·lacions quedaven molt petites, que actualment estan al costat de 
l’escola Canigó i, per tant, el que demanaven era ampliar les seves 
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instal·lacions per oferir aquest servei que és gratuït i destinat a nens entre 0 i 5 
anys que tenen problemes de desenvolupament. 
 
Per tant, demanem el seu vot favorable perquè puguin continuar 
desenvolupant aquesta feina.  Gràcies. 
 
ALCALDE 
 
Paraules?  Endavant. 
 
GLÒRIA GARCÍA 
 
Gràcies, alcalde, només per posicionar el grup.  Nosaltres votarem a favor 
perquè creiem que és una reivindicació que ja feia temps que venia fent el 
Centre de Desenvolupament Infantil i d’Atenció Precoç.  Creiem que és 
necessari, perquè donen un suport molt important, tant psicològic com 
d’infraestructura, als pares que tenen criatures amb dificultats.  Així és que 
nosaltres votarem a favor.  Gràcies. 
 
ALCALDE 
 
Molt bé, doncs, vots a favor?  S’aprova per unanimitat. 
 
Es vota la proposta, la qual s’aprova per unanimitat dels presents. 
 

9. MOCIÓ AMB RELACIÓ A LA COMMEMMORACIÓ DEL DIA 
INTERNACIONAL DE LES DONES. 

 
ALCALDE 
 
I passem a l’apartat de mocions.  La primera és la moció amb relació a la 
commemoració del Dia Internacional de les Dones. 
 
El secretari llegeix la part resolutiva de la moció següent: 
 
El dia 8 de març commemorem el Dia Internacional de les Dones. I aquest any 
ho fem de forma especial. Recordem que fa 100 anys Clara Zetkin va llançar la 
proposta d’aquesta celebració amb l’objectiu de promoure el sufragi universal 
femení, i la pau i la llibertat per a tothom. 
 
En aquests 100 anys, milions de dones dels cinc continents s’han unit i han 
lluitat incansablement per reivindicar drets de ciutadania històricament negats a 
les dones. 
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I s’han aconseguit veritables avenços per a les nostres societats que, en la 
mesura que esdevenen més igualitàries, són també més democràtiques i 
justes. Però són encara molts, i molt importants, els reptes que ens queden per 
assolir. 
 
Avui, en un context de crisi econòmica i financera mundial, que afecta molt 
especialment les dones, és molt important seguir treballant per la igualtat de 
dones i homes i seguir reivindicant la seva presència en tots els espais de la 
vida. 
 
És per això que 
 
a)  reivindiquem adoptar mesures positives per tal d’afavorir: 

 
- el seu accés a un lloc de treball, a l’habitatge digne i a la capacitació 

professional; 
- la no discriminació salarial i un salari just que els permeti fer front a les 

seves responsabilitats familiars; i, 
- l’eliminació de la bretxa digital que els limita l’accés a la informació i a la 

participació social. 
 

b)  reivindiquem programes específics per a totes aquelles dones en situació 
de vulnerabilitat: 

 
- les dones grans amb discapacitats, les vídues, les aturades amb 

responsabilitats familiars a càrrec, les dones migrades amb dificultats 
d’integració, les víctimes de violència, o les malaltes de sida. 

 
c)  reivindiquem programes específics per a totes aquelles dones en situació 

de vulnerabilitat: 
 

- les mesures encaminades a la conciliació dels temps de treball, familiar, 
personal i d’oci; 

- les mesures per afavorir la corresponsabilitat d’homes i dones en les 
tasques domèstiques i de cura d’infants i persones grans dependents 
per tal que no siguin les dones qui carreguin amb tot el pes de la 
responsabilitat; i, 

- l’ordenació de territoris, pobles i ciutats que tingui en compte les 
necessitats de les persones pel que fa a la mobilitat: accés als serveis 
públics, desplaçaments al lloc de treball; o pel que fa a la seguretat. 

 
Avui també, davant la situació de violència i abús sexual que pateixen les 
nenes i les dones de tot el món, especialment en els llocs de conflicte armat: 
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- reivindiquem que parin les guerres i que es protegeixin nenes i dones 
que en són les víctimes innocents; 

- reivindiquem que es persegueixi aquells qui trafiquen amb dones per 
explotar-les sexualment. 

 
En definitiva, en un dia com avui, volem expressar la nostra confiança en els 
avenços socials per tal que la tan desitjada igualtat entre dones i homes sigui 
una realitat aconseguida al 100% a mig termini. Però també volem expressar el 
nostre compromís de continuar lluitant per la igualtat de drets i d’oportunitats; 
per tal que la nostra sigui una societat més justa i més democràtica. 
 
Per tot això, els grups sotasignats proposen al Ple de l’Ajuntament l’adopció 
dels següents 

ACORDS 
 
“PRIMER. Donar suport al Manifest unitari de la Diputació de Barcelona i la 
Federació de Municipis de Catalunya elaborat per al dia 8 de març, dia 
internacional que commemora la igualtat entre homes i dones, sota el lema de 
“100 anys fent possible la igualtat”. 
 
SEGON. Comunicar aquests acords a la Federació Catalana de Municipis, a 
l’Associació Catalana de Municipis i Comarques, a l’Institut Català de les 
Dones i a la Diputació de Barcelona.” 
 
ALCALDE 
 
Senyora Espinàs. 
 
MÍRIAM ESPINÀS 
 
Bé, en tot cas, aquesta moció s’havia d’aprovar si el Ple era l’1 de març, però 
en tot cas té el mateix significat aprovar-ho ara, perquè el que volem és doncs 
commemorar una vegada més el Dia Internacional de les Dones, que sabeu 
que és el 8 de març, i que per tant ens convida a participar i a continuar 
treballant per la igualtat entre homes i dones al llarg de tot l’any, però aquest 
dia doncs fem un èmfasi especial.  Res més que això. 
 
ALCALDE 
 
Paraules?  Vots a favor?  Ah, disculpa.  Endavant, havia entès que no.   
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GLÒRIA GARCÍA 
 
Gràcies, senyor alcalde.  Ja fa cent anys que es va decidir que el 8 de març fos 
el Dia Internacional de la Dona i evidentment s’ha avançat molt des d’aquell dia 
fins avui, però encara a dia d’avui la dona està en una situació laboral més 
precària, hi ha més contractes temporals, més contractes a mitja jornada, 
menys representació en els càrrecs directius.  És per tot això que Comissions 
Obreres i UGT ha emès un informe, amb data de 8 de març del 2010, en què 
diu que encara a dia d’avui es constata que les dones cobrem un 30% menys 
que els homes. Per lo tant aquest dia no ha perdut el seu caire reivindicatiu, o 
no l’hauria de perdre fins que realment s’arribi a la igualtat plena.  És per això 
que el nostre grup votarà a favor.  Gràcies. 
 
ALCALDE 
 
Molt bé, doncs vots a favor?  S’aprova per unanimitat. 
 
Es vota la moció, la qual s’aprova per unanimitat dels presents. 
 
ALCALDE 
 
I passem al punt número deu, que és la moció de Convergència sobre la... 
 
NEUS LLOVERAS 
 
Perdó, senyor alcalde, sobre aquesta moció, hi hauria algun problema en 
passar-la cap a l’última moció?   Perquè és que el regidor que portava aquesta 
moció té problemes amb el trànsit i no arriba.  Si hi ha algun problema, ho 
defensarà un altre regidor. 
 
ALCALDE 
 
No, home, no, per mi no hi ha cap problema. Si els grups no hi tenen res a dir 
la passem a la última. 
 
NEUS LLOVERAS 
 
Gràcies. 
 
A continuació es tracta el punt número 11 de l’ordre del dia, ja que el punt 
número 10 s’ha decidit tractar-lo al final de les mocions. 
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  11.  MOCIÓ DE CIU SOBRE LA FIGURA DEL GUÀRDIA DE BARRI. 
 
ALCALDE 
 
Per tant, passem a la onze, sobre la figura del guàrdia de barri. 
 
El secretari llegeix la part resolutiva de la moció següent: 
 
Durant el període en què Convergència i Unió governava la ciutat, es va 
instaurar la figura del guàrdia de barri. 
 
Aquesta figura responia a la necessitat de donar un tracte de proximitat als 
ciutadans i la seva funció era estar present al barri, tenir contacte amb els 
veïns i conèixer les particularitats, problemàtiques i necessitats del barri. Es va 
assignar un guàrdia a cada una de les 9 zones de la ciutat que es van definir i 
s’evitava la rotació. 
 
Atès que amb l’entrada del tripartit en el Govern Municipal aquesta figura ha 
anat perdent contingut i sentit, passant a ser un policia motoritzat i en rotació 
constant. 
 
Atès que des del Grup Municipal de Convergència i Unió considerem que la 
figura del guàrdia de barri com a policia de proximitat, tal com es va idear quan 
es va instaurar, és important per tal de millorar la qualitat de la convivència i el 
benestar dels habitants de la nostra ciutat. 
 
Per tot això, el Grup Municipal de Convergència i Unió proposa al Ple de 
l’Ajuntament l’adopció del següent 
 

ACORD: 
 
“Que es torni a instaurar el guàrdia de barri, tal com va ser ideat en el seu dia, 
com a policia de proximitat i complint les següents característiques: 

 
- Que la seva presència al barri sigui continuada i a peu 

 
- Que s’eviti la rotació 

 
- Que prioritzi el coneixement del barri i el contacte directe amb els veïns.” 

 
 
ALCALDE 
 
Senyora Lloveras?  
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NEUS LLOVERAS 
 
El grup de Convergència i Unió hem presentat aquesta moció perquè creiem 
que en el seu dia, quan Convergència i Unió governava aquesta ciutat, es va 
instaurar la figura del guàrdia de barri i el seu efecte creiem que va ser positiu.  
És un guàrdia, és un policia de proximitat, és una persona que coneix els 
barris, que observa, que la gent saben qui és i es poden dirigir a ell, i nosaltres 
aquesta figura, amb el transcurs dels anys, des de que el tripartit governa la 
ciutat, ha anat evolucionant, ha anat canviant i s’ha convertit en una persona 
que hi ha més rotació, no sempre és el mateix guàrdia que està en el barri, és 
una persona que acostuma a anar amb moto i nosaltres, després d’haver parlat 
amb diferents associacions de veïns i amb persones la veritat és que es 
desconeix en molts casos la seva existència i moltes persones no saben qui 
és, no saben que existeix.  Nosaltres creiem que sobretot darrerament s’estan 
donant molts actes vandàlics, la gent nota més inseguretat. Creiem que seria 
interessant tornar a recuperar aquesta figura, tal com es va idear inicialment, 
que és un guàrdia que sempre és la mateixa persona, que està en un barri, 
que passeja a peu, que coneix la gent i que la gent té la confiança per dirigir-se 
a ell si té alguna inquietud.  
 
El que demanem és això, que es torni a instaurar, que es recuperi la figura del 
guàrdia urbà, tal com va ser inicialment concebuda. 
 
ALCALDE 
 
Gràcies.  Senyor Sanabra. 
 
ALBERT SANABRA 
 
Gràcies, senyor alcalde.  Li avanço que no li aceptarem la moció i li explicaré el 
perquè.  Primer de tot, és veritat que quan el regidor de Seguretat Ciutadana 
era un membre d’Iniciativa es va crear la figura del guàrdia de barri, és veritat.  
I des de llavorens existeix la figura del guàrdia de barri.  I el guàrdia de barri en 
aquell moment es van dissenyar nou zones a Vilanova, i encara hi són, i 
encara hi ha nou guàrdies de barri, el que passa que no són els mateixos que 
llavorens, malament aniríem, algú es deu haver jubilat i tot.  Algú, diríem, ha 
promocionat a caporal i d’altres han sortit perquè inicialment, quan es va fer 
aquesta figura era una qüestió voluntària i en aquests moments encara quasi 
bé ho és.   
 
Vostès diuen que la seva presència al barri sigui continuada i a peu.  Bueno, hi 
és, és que ja hi és continuada i a peu.  Però... ara... seré curt, eh?, senyor 
alcalde, però és clar, continuada i a peu.  Que s’eviti la rotació.  La intentem 
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evitar durant tot l’any, durant tot un any sencer intentem evitar la rotació, i que 
prioritzi el coneixement del barri i el contacte directe amb els veïns.  
Evidentment, si la persona sempre és la mateixa, penso que això ja és... ja va 
lligat un amb l’altre.   
 
Però miri, precisament ara a la policia són... sempre fan estadístiques i fan 
doncs el... el resum de la policia comunitària que en diem, del 2009, que és 
aquest totxo tot ple de dibuixos i powers points que, com que saben que amb 
el regidor li agrada, per això ho fan també, no?  Mirin, l’any 2009 els nou 
guàrdies de barri han fet 15.545 actuacions en tot Vilanova, 15.545.  I... no ho 
llegiré tot, eh?, però miri, els noms que utilitzen les policies també són xocants, 
no?  Al barri de Mar i Ribes Roges en diem Delta 1 -i  no sé per què Delta, però 
és així, Delta-, al barri de Mar i Ribes Roges resulta que hem fet 2.427 
actuacions.  Tampoc les llegiré totes.  Des d’accidents de trànsit, des 
d’assessoraments i prevenció 109, des d’auxili a persones 26, des de 
denúncies estàtiques, des d’educació viària, des d’esbrinaments de municipi, 
des de vigilància de gual, d’identificacions, de regulació del trànsit, de serveis 
amb menors, de sol·licitud de grua, de vehicles abandonats, de vigilància 
estàtica i control, 2.424.  I així un redere l’altre en tots nou barris. 
 
Hem d’acceptar, i ho acceptem perquè es veritat, que al barri de la Geltrú, al 
barri de la Geltrú, durant el 2009 la persona que era el guàrdia de barri va estar 
de baixa més de... jo diria que uns nou mesos.  Per tant, en aquest cas concret 
el barri de la Geltrú va ser compartit per un altre guàrdia d’un altre barri que 
feia dos barris alhora.  Això aquest 2010 ho hem diríem esmentat en l’aspecte 
de que si tenim una persona amb una llarga baixa com aquesta, agafarem un 
guàrdia de la plantilla diríem dels que fan rotació, dels que no fan barri, i 
substituirem el guàrdia de barri, perquè sinó realment aquí baixa l’efectivitat.   
 
Han d’anar a peu.  Home, ja hi van a peu.  Però és clar, el guàrdia que fa el 
barri del Fondo Somella... els guàrdies de barri vostès saben que fan torn de 
dematí i tarda; si ha d’anar al Fondo Somella a peu, torna a baixar a peu, a la 
1, torna a pujar a les 3 a peu i torna a baixar, no serà mai al barri, evidentment 
que no hi serà.  Per tant, una motoreta, d’aquestes de 125, que no passa res, 
agafen la motoreta, van fins al Fondo Somella. I és veritat que el guàrdia de 
barri del Fondo Somella fa el Fondo Somella i la Collada.  Home, doncs sí que 
va amb una motoreta, sí, és que em sembla que és lògic, perquè si s’ha de 
tirar tot el Fondo Somella i la Collada a peu, poca cosa farem. 
 
Tot és millorable, estem d’acord que tot és millorable.  Però home, a dir que no 
es fa bé i dir que des de que governava Convergència i Unió a llavorens es feia 
bé i ara no ho fem bé, em sembla que no, tenint en compte totes aquestes 
actuacions que fem als barris.  Però tot és millorable. 
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ALCALDE 
 
Gràcies, senyor Sanabra.  Senyor Rodríguez. 
 
SANTIAGO RODRÍGUEZ 
 
Gràcies, senyor alcalde.  Per posicionar el nostre grup, que ens abstindrem en 
aquesta moció presentada pel grup de Convergència i Unió.  Ens abstindrem 
perquè si bé és cert que existeix, efectivament existeix el guàrdia de barri, 
nosaltres no volem anar en contra perquè estem... volem, creiem en aquesta 
figura i creiem que fins i tot doncs s’hauria... s’hauria de potenciar, no?  També 
estem en desacord amb alguna de les expresions, ho ha explicat el regidor 
senyor Sanabra, sobre per exemple el fet de que necessàriament hagin d’anar 
a peu.  Efectivament, en alguns barris de la ciutat no és estrictament que vagin 
a peu, el que passa és que segurament, segur que per a les persones que 
n’han fet ús del guàrdia de barri, no hi ha cap problema, no?, però segurament 
sí que hi ha un problema, petit problema, com a mínim, de visibilitat de que 
efectivament hi han aquests agents de barri que estan a disposició de la 
ciutadania.  I segurament creiem que això és lo que pot haver portat al grup de 
Convergència i Unió a portar en el Ple una moció d’aquestes característiques.  
Gràcies. 
 
ALCALDE 
 
Gràcies.  Senyora Lloveras. 
 
NEUS LLOVERAS 
 
Bé, en primer lloc, senyor Sanabra, si es llegeix la moció enlloc diu: ui, quan 
Convergència governava les coses es feien bé i ara es fan malament.  El que 
diu la moció és que el guàrdia de barri, quan es va posar en marxa, tenia una 
idea, estava concebut d’una manera i que amb el temps això ha anat... s’ha 
anat modificant.  El fet... tots sabem que hi ha guàrdia de barri, no diu pas la 
moció que no n’hi hagin, eh?, però la gent no els coneix, la gent no sap que hi 
són, hi ha poc contacte, és una figura que ha anat perdent força i no s’està 
potenciant.  I el que nosaltres demanem en aquesta moció és que es recuperi 
l’esperit inicial d’aquest guàrdia de barri.  És una mesura que el cost és molt 
baix i crec que seria interessant... a veure, jo crec que ja n’hi ha prou de parlar 
de que es faran taules per millorar la convivència, crec que toca ja prendre 
mesures.  El barri de la Geltrú, que vostè ha tret, que hi ha hagut aquesta 
problemàtica amb el guàrdia de barri, hi ha molta problemàtica, portem tres 
anys parlant de com millorar la convivència i no hi ha manera de que s’acabi de 
resoldre aquest tema. 
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El tema del guàrdia de barri, per això l’hem volgut treure, és un tema que és 
molt fàcil, el cost és mínim, és senzillament conceptualment aquest guàrdia 
potenciar-lo i donar-li un altre enfoc.  I creiem que seria una mesura que en els 
ciutadans donaria una manera de veure les coses, donaria tranquil·litat i 
ajudaria a millorar la convivència.  Per aquest motiu nosaltres hem presentat 
aquesta moció.  Enlloc diu res de lo que vostè ha dit i creiem que seria positiu 
que s’aprovés i que, a partir d’aquí es potenciés aquesta figura, es fes conèixer 
als ciutadans i es tirés endavant, es tornés a recuperar aquest projecte.  
Gràcies. 
 
ALCALDE 
 
Molt bé, doncs, amb la vocació de seguir treballant en aquesta línia del guàrdia 
de barri, passem a la votació, perquè crec que ja no hi ha cap paraula més, 
no?  I, per tant, passem a la votació. 
 
Vots a favor de la moció.  Abstenci... vots en contra.  Abstencions.  Amb 
l’abstenció de la CUP, la del grup Popular, el vot a favor de Convergència, el 
vot en contra del govern... i Unió, també a favor.  Decau la moció. 
 
Es vota la moció, la qual es desestima amb el resultat següent: 
 
   Vots a favor: CiU (6) 
   Vots en contra: PSC, ICV-EA i ERC (13) 
   Abstencions: PP i CUP (3) 

 
  12.  MOCIO DEL PP SOBRE LES INCIDÈNCIES DEL DIJOUS GRAS. 

 
ALCALDE 
 
I passem a la primera de les mocions, a la moció del grup Popular sobre les 
incidències el dia de Dijous Gras. 
 
El secretari llegeix la part resolutiva de la moció següent: 
 
Les merengades del Dijous Gras és una de les activitats més tradicionals del 
carnaval vilanoví, i del que gaudeixen una quantitat molt important de joves i 
infants de la nostra ciutat, fins al punt que els IES i CEIPs de la ciutat tanquen 
les seves portes les tardes, per facilitar als seus alumnes la participació en les 
activitats de la merengada, però també per evitar que embrutin les 
instal·lacions dels centres. 
 
No obstant això, ja fa uns quants anys que les activitats incíviques traspassen 
els límits de la transgressió que caracteritza el nostre carnaval, la qual cosa 
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provoca el malestar de molts ciutadans, que veuen alterades, més enllà del 
que seria raonable, les seves activitats diàries. Així, cada any són més els 
establiments comercials de la ciutat que les tardes del Dijous Gras ja no obren 
les portes, per evitar danys que van enllà de l’empastifada dels aparadors amb 
merengues. 
 
Aquest any, però, s’han superat tots els límits amb la actuació d’una colla de 
mig centenar d’incívics que han provocat danys materials i físics a establiments 
comercials, mobiliari urbà, vehicles i persones que es creuaven pel seu camí, 
amb una actitud que rés té a veure amb la festa de la merengada. 
 
Resulta del tot imprescindible que a la vista dels esdeveniments dels darrers 
anys, i molt especialment els d’enguany, hi hagi un replantejament de la festa i 
del paper de cada u en la mateixa: cal fer compatible la transgressió de la 
merengada amb els drets dels ciutadans.  
 
És per tot això, que el Grup Municipal del Partit Popular proposa l’adopció dels 
següents 

ACORDS: 
 
“PRIMER. Instar l’Equip de Govern a la creació d’una Comissió Especial, en la 
que es defineixin les mesures a adoptar per minimitzar i evitar en la mesura del 
possible els incidents que es reprodueixen any rere any entorn la festa de la 
merengada del Dijous Gras. 
 
SEGON. Que en aquesta Comissió hi participin representants dels centres 
educatius, representants de la FAC, representants dels comerciants i la policia 
local, així com altres parts que es puguin considerar implicades.” 
 
ALCALDE 
 
Endavant, senyor Carretero. 
 
ÓSCAR CARRETERO 
 
Gràcies, senyor alcalde.  Jo penso que... el nostre grup pensa que amb lo que 
va succeir malogradament el Dijous Gras d’aquest Carnaval, en un acte que... 
que és doncs identitari del nostre Carnaval, alhora que molt tradicional, que és 
la merengada, doncs estiguin succeint i cada any doncs sembla que vagi una 
mica més, o almenys aquest any dóna la sensació de que s’ha sortit una mica 
de mare els acts vandàlics que s’han succeït a la nostra ciutat, no?  Això és 
més que res volguer doncs que aquest Ajuntament tingui la voluntat doncs de 
posar un remei o d’intentar buscar solucions, doncs perquè aquests successos 
no es tornin a produir, ja sigui doncs una reformulació, que tampoc seria la 



 AJUNTAMENT DE 
VILANOVA I LA GELTRÚ 

 

 

 

primera vegada, doncs de la merengada de Vilanova, o buscar solucions doncs 
perquè els altercats i els aldarulls que es van viure aquest Dijous Gras no 
tornin a succeir.  Gràcies. 
 
ALCALDE 
 
Gràcies, senyor Carretero.  Senyora Pla. 
 
ISABEL PLA 
 
Gràcies, senyor alcalde.  També els hi avanço que aquesta moció la votarem 
en contra, perquè el que es proposa en els acords de la moció ja s’està fent -jo 
crec que ho hem explicat més d’alguna vegada- com a mínim des de fa tres 
anys.  Efectivament, existeix una comisió tècnica en la que estan 
representades la FAC i la Regidoria de Cultura, l’IMET, la Regidoria de 
Promoció Econòmica, la Policia municipal i la Regidoria de Comunicació.  
Cadascú d’aquests... d’aquestes... d’aquests representants estan d’acord amb 
els seus interlocutors naturals, de manera que, per exemple, l’IMET està en 
contacte amb els Consells Escolars, la Regidoria de Promoció Econòmica amb 
els comerços del centre, i aquesta comisió discuteix, acorda i revisa anualment 
mesures, tant de prevenció com de reacció, davant de possibles actes 
vandàlics, que voldria fer un incís i és que no tenen res a veure amb la festa, 
d’entrada.   
 
La FAC fa uns quants anys que van estar treballant per infantilitzar la 
merengada al carrer, l’han situada en un punt concret, han reduït el recorregut 
que hi havia de la merengada, de manera que l’acte en si, l’acte que organitza 
la FAC està bastant controlat; del tot, vaja, i a més a més es viu d’una manera 
exitosa.  I després hi ha mesures de reacció que s’han aplicat de manera 
contundent.  Aquest any, efectivament, hi va haver puntualment uns actes 
vandàlics reprobables, evidentment, que van acabar amb la identificació de 25 
menors, entre 15 i 17 anys, els quals rebran unes sancions, o econòmiques o 
bé substitutòries a nivell de fer treballs per a la comunitat, si els pares ho 
accepten.   
 
De totes maneres jo agrairia que qualsevol proposta per millorar aquests 
actes... bueno, per millorar, per millorar la merengada i per tant evitar aquests 
problemes al carrer, serà benvinguda a la Comisió Informativa corresponent, 
evidentment.  Gràcies. 
 
ALCALDE 
 
Endavant, senyor Carretero. 
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ÓSCAR CARRETERO 
 
Gràcies, senyor alcalde.  Bueno, gràcies senyora regidora.  Ja teníem 
constància de tot lo que ens ha dit.  Li agraeixo doncs la seva predisposició, 
com no podria ser d’una altra forma, doncs per escoltar les propostes que 
puguem tenir nosaltres o altres persones que estiguin involucrades o que 
vulguin millorar aquest event que evidentment no és culpa de la festa, sinó que 
és una sèrie de gent que s’aprofita doncs d’aquest esdeveniment tan important 
de Vilanova doncs per... per treure eufòries fora del seu lloc.  Però nosaltres 
pensem que és important, malgrat que també es faci dintre de la Comissió, 
presentar mocions per fer públic quin és el nostre posicionament sobre temes 
tan importants com el que van succeir.  I és que no volem doncs que la imatge 
de... de Carnaval o d’un acte tan important com és la merengada, es pugui 
veure tacat doncs perquè l’Ajuntament, en totes les comissions que fem, en 
totes les idees que posem sobre la taula, a vegades ens veiem superats per la 
realitat i per successos que n’hi han.  Jo penso que no és greu fer a vegades 
una petita reflexió, i a vegades un mea culpa perquè no som suficientment 
capaços doncs per poguer donar solucions a esdeveniment que 
malogradament succeeixen, com els que van succeir el dia de Dijous Gras, 
no?  Penso que sempre és important fer aquesta petita reflexió, penso que 
sempre és important escoltar a més sectors perquè després n’hi ha una realitat 
molt dolenta i és que cada vegada o cada any veiem com n’hi han més 
comerços que amb la por doncs d’aquests aldarulls tanquen el dia de Dijous 
per la tarda, el Dijous Gras per la tarda, doncs per evitar ser malmesos per 
aquest tipus de “gent”, que s’aprofiten d’aquesta forma d’una festa tan 
important com és la nostra, no? 
 
Lamento que votin en contra, quan només es tractava de posar sobre la taula 
la voluntat de posar una mica de fil a l’agulla i solventar els problemes 
d’incivisme que patim en aquesta ciutat.  Gràcies. 
 
ALCALDE 
 
Una consideració només de caràcter formal.  El que s’ha plantejat des del 
govern és que aquesta comisió en la qual estan els agents, diguem-ne, hi són, 
i existeix ja, hi ha la FAC, hi ha la Policia, els centres educatius, etc.  I per tant, 
no és que estiguem en contra de fer-la, sinó que el que manifestem és que 
existeix.  Si és veritat que... el que interpreto del que vostè diu, és que creu que 
el conjunt de grups han d’opinar sobre el tema, naturalment, i que d’aquests 
temes en voldrien parlar, jo crec que hi ha una reunió operativa, que és 
aquesta comisió especial que vostès proposen i que ja existeix, en la qual hi 
han les parts, i en el marc de la Comisió Informativa potser podria fer una 
valoració del que ha passat aquest any, de les mesures que s’han pres, i de 
quines entre tots plegats, després els professionals i els representants polítics 
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podem posar sobre la taula en el marc de la Comisió Informativa propostes, 
idees i coses i, per tant, fer un punt un dia en una Comisió, o un dia o tres, el 
que vostès considerin, a la Comisió Informativa per fer una reflexió més de 
caràcter general.  És que em sap greu perquè de les dues intervencions no he 
interpretat una excesiva diferència, per entendre’ns, en aquest sentit, no? 
 
Els hi sembla adequat retirar-la i, per tant, que en aquest marc... en el marc de 
la Comisió Informativa...?  O sigui, hi ha una operativa, que és la comisió 
especial, que ja existeix, i n’hi ha una que és la comisió política informativa, en 
la qual parlem un dia, parlin vostès, els representants de cada grup i del 
govern, d’aquest tema més a fons.   
 
ÓSCAR CARRETERO 
 
Ens sembla molt adequat.  La deixem sobre la taula en el ben entès de que 
realment doncs es convocarà aquesta comissió per poder parlar amb total 
cordialitat.  Gràcies. 
 
ALCALDE 
 
Gràcies.  I en tot cas... senyor Esquius.  
 
FRANCESC XAVIER ESQUIU 
 
Sí, gràcies, bona tarda.  Bueno, nosaltros votaríem a favor de la moció del grup 
Popular.  De totes maneres també estem d’acord amb lo que està dient, no?  
Nosaltros també ampliaríem una miqueta parlar no només del Dijous Gras, 
sinó també de l’Arrivo i de la Comparsa, perquè també n’hi han actes incívics 
en aquests dies, no?  Jo mateix, el dia de l’Arrivo vaig veure uns nois que feien 
les seves necessitats al mig del carrer i en un portal, no?  I a la Comparsa, per 
exemple, ara s’està posant molt de moda que els bars posen begudes per als 
comparsers, però no hi ha cap control perquè els menors d’edat no beguin 
alcohol, i estan bevent alcohol.  Per tant, jo crec que hi han molts temes de 
parlar i crec que en aquesta comisió es podria parlar de tots aquests temes.  
Moltes gràcies. 
 
Es deixa la moció sobre la taula. 
 

 13. MOCIÓ DE LA CUP PER DEMANAR L'ABSOLUCIÓ DELS 
ENCAUSATS I ENCAUSADES PER DELICTE ELECTORAL AL 
PENEDÈS. 
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ALCALDE 
 
Molt bé, queda d’aquesta manera.  I passem a la següent moció, que és de la 
CUP, sobre... per demanar l’absolució dels encausats i encausades per delicte 
electoral al Penedès. 
 
El secretari llegeix la part resolutiva de la moció següent: 
 
L'abril de 2007 la Plataforma pel Dret de Decidir (PDD) i la Plataforma 
Sobirania i Progrés (SiP), van endegar la campanya Decideixo Decidir. 
Aquesta campanya pretenia recollir signatures per tal de demanar que l'Estat 
espanyol transferís les competències al Parlament de Catalunya per tal que 
aquest pogués convocar referèndums vinculants. Aquesta campanya va 
finalitzar el 20 de gener de 2009, amb la presentació de les 71.826 signatures 
que donaven suport a aquesta iniciativa popular. 
 
Per fer més efectiva la recollida de signatures, s’aprofitaven actes amb una alta 
presència ciutadana. Amb aquesta intenció, va decidir-se d’aprofitar les 
eleccions generals a les Corts Espanyoles, el 9 de març del 2008, per dur a 
terme una acció de recollida massiva de signatures.  
 
Tot i que la recollida de signatures no vulnera la Llei electoral, les juntes 
electorals provincials de Barcelona i Tarragona varen prohibir la recollida de 
signatures, mentre que les de Girona i de Lleida ho permetien sense 
problemes. 
 
Tot i conèixer la prohibició de la Junta Electoral de Barcelona i Tarragona, 
centenars de ciutadans i ciutadanes del Principat de Catalunya i en aquest cas 
del Penedès, van decidir muntar taules el mateix dia 9 de març, per tal de 
recollir signatures per la campanya Decideixo Decidir, entenent que aquest era 
i és un exercici democràtic i pacífic que no alterava, en cap cas, la jornada 
electoral.  
 
Seguint directrius de la Junta Electoral de Barcelona, els Mossos d'Esquadra i 
la Policia municipal de Vilafranca, varen començar a buscar taules on es 
recollien signatures per desmuntar-les, aprofitant aquest fet per demanar la 
identificació d'algunes persones que es trobaven en aquell moment recollint 
signatures. 
 
Tot i que les taules no estaven interferint el procés electoral, ni es demanava el 
vot cap a cap força política, ara, quasi 2 anys després d'aquells fets, el Jutjat 
número 2 de Vilafranca ha iniciat els tràmits per encausar per delicte electoral 
a 12 penedesencs i penedesenques que van ser identificats tant pels Mossos 
d'Esquadra com per la Policia municipal de Vilafranca. 
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Entenem que, en un temps en què es parla tant de la desafecció envers la 
política, portar a judici un conjunt de persones per haver participat en una 
campanya que el que pretenia era facilitar la participació dels ciutadans i 
ciutadanes del Principat no és la millor manera d’engrescar la ciutadania en la 
seva implicació en la política. També volem recordar que al Penedès hi ha deu 
persones més encausades per delicte electoral per haver participat en una 
manifestació el 19 de febrer de 2005 contra la Constitució Europea, amb els 
quals volem mostrar també la solidaritat. Creiem que una democràcia 
consolidada no s’aconsegueix reprimint aquells que reclamen més democràcia 
ni aquells que es manifesten de manera pacífica, sinó ampliant els instruments 
de participació, tal com succeeix en altres països d’arreu del món. 
 
Davant de l'arbitrarietat, la injustícia i la desproporció d'aquests fets, el grup 
municipal de la CUP demana que el plenari adopti els següents acords: 
 
“1. Que l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú doni ple suport i es solidaritzi amb 
aquestes 12 persones encausades. 
 
2. Que l’Ajuntament de Vilanova manifesti el seu malestar per aquest fet, tant a 
la Conselleria de Justícia com al seu homònim espanyol. 
 
3. Que l’Ajuntament de Vilanova mostri la seva preocupació pel fet que a hores 
d’ara hi hagi 22 encausats per delicte electoral al Penedès. 
 
4. Que l'Ajuntament de Vilanova demani al Jutjat número 2 de Vilafranca que, 
un cop hagin declarat els imputats, arxivi el cas. 
 
5. Que l’Ajuntament de Vilanova entén que en cap cas no s’hauria hagut de 
recórrer a la Policia local per censurar un exercici democràtic i pacífic per part 
de la ciutadania com és la recollida de signatures. 
 
6. Que l'Ajuntament de Vilanova faci arribar aquest acord a: 
 

• Els imputats i les imputades. 
• A la Conselleria de Justícia. 
• Al Ministerio de Justicia. 
• Al titular del Jutjat número 2 de Vilafranca. 
• Als organitzadors de la campanya Decideixo Decidir. 
• Al Consell Comarcal del Garraf, de l'Alt Penedès i a l'Ajuntament de St. 

Pere de Riudebitlles perquè la presentin en els seus plenaris.” 
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ALCALDE 
 
Molt bé, senyor Arrufat. 
 
JOAQUIM ARRUFAT 
 
Crec que la majoria dels presents en aquest Ple ja saben, ja estan al corrent 
d’aquest cas, perquè no és nou i a més potser està més d’actualitat lo de març, 
perquè justament la setmana de l’1 de març és quan s’havia de convocar 
aquest Ple, perquè justament aquella setmana doncs anaven a declarar els 
acusats, en qualsevol cas la Sentència no ha sortit i és plenament vàlida la 
moció de solidaritat amb els encausats que s’ha vingut a denominar del 
Penedès, que no és més que una gent que el dia de les eleccions legislatives, 
les eleccions espanyoles, van sortir a recollir signatures a diferents municipis 
de tot Catalunya, van sortir a recollir signatures per una campanya per portar al 
Parlament... doncs la campanya Decideixo decidir, per portar al Parlament la 
capacitat del Parlament de Catalunya per decidir, o sigui, per convocar 
referèndums.  I així com en altres... altres Juntes Electorals Provincials, com la 
de Lleida o la de Girona, no van trobar-hi cap mena d’incompatibilitat amb el 
vot, perquè no es demanava... no es feia propaganda ni publicitat, doncs, per 
cap partit ni res semblant que pogués alterar el vot, a Barcelona i Tarragona no 
es va entendre així, i en concret a Vilafranca Mossos d’Esquadra i Policia 
municipal van procedir a identificar una sèrie de gent que mesos després s’han 
trobat encausades doncs en aquest procés pel qual els demanen doncs 
diferents penes, que podrien portar doncs en el cas d’un d’ells, que és el 
regidor de la CUP de Vilafranca del Penedès, en Xavier Navarro, doncs a ser 
inhabilitat com a regidor per haver sortit a recollir signatures pel dret a decidir, 
cosa que trobem completament fora de lloc.  I per tant doncs demanem que 
aquest Ple, com ha fet el Ple de Vilafranca i com han fet altres plens, també se 
solidaritzi amb aquestes persones, demani l’arxivament de la causa, després 
de que fa deu dies declaressin ja... aquí s’anuncia que passarà, però ja ha 
passat, declaressin al Jutjat de Vilafranca doncs aquests dotze imputats.  
Gràcies. 
 
ALCALDE 
 
Gràcies, senyor Arrufat. 
 
Bé, parlarem els grups, millor, no?  Fem-ho per grups.  Senyor Álvaro. 
 
JOSEP TOMÀS ÁLVARO 
 
Gràcies.  Gràcies, senyor alcalde.  Aviam, Esquerra Republicana votarà a favor 
d’aquesta moció, perquè dins els encausats no només hi ha un regidor de la 
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CUP, sinó que hi ha el president també comarcal d’Esquerra Republicana de 
l’Alt Penedès.  I no és perquè siguin de la CUP o d’Esquerra Republicana.  
Crec que és significatiu o no és significatiu, crec que actuaven com a persones 
que creuen en el dret a decidir del futur del seu país i, de la mateixa manera 
que es va celebrar doncs a Vilanova i la Geltrú, en què hi havien regidors i 
regidores d’aquest Ajuntament que estàvem en taules, en aquest cas doncs 
també convidant a la ciutadania que poguessin donar les signatures, recordo al 
senyor Ibars, que no hi és present avui, jo mateix i altres regidors, doncs tant 
de Convergència com d’Esquerra, que hi vam ser i per tant vam poder actuar 
amb plena normalitat.  I que doncs em sap greu que en aquest cas doncs en 
un municipi de la nostra... del nostre territori doncs s’actués.  Fos pel que fos, 
en aquest cas nosaltres hi estem en contra, perquè de la mateixa manera que 
en el seu dia l’Ajuntament de Vilanova va donar suport i fins i tot va cedir les 
urnes perquè quan es feia aquella proposta de la condonació del deute extern 
doncs la ciutadania va poder exercir, fins i tot va poder votar en aquell moment, 
perquè votaves, era un vot simbòlic i la gent posava el vot a la urna amb (), i 
tothom volia condonar el deute extern.  I en canvi quan preguntem per temes 
que poden molestar segons qui, pel dret aquest a decidir, i què pots fer i deixes 
de fer, fins i tot sense votar, eh?, senzillament perquè la gent doncs pogués fer 
les signatures, doncs sempre hi ha una acció-reacció, i en aquest cas doncs 
nosaltres evidentment condemnem aquest fet i per tant doncs donem suport a 
aquesta moció. 
 
Di’ls-hi que, de fet, doncs ja... com vostè ha dit, han declarar ja.  Que ara és 
una qüestió del fiscal.  S’han fet les diligències prèvies.  Tinc entès que queda 
pendent si se’ls acusa finalment o si s’arxiva el cas.  Vostè sap que des 
d’Esquerra Republicana no ens agrada en aquest cas demanar que s’arxivin 
els casos en el sentit que el Jutjat actuï, perquè és una qüestió que la justícia 
ha d’anar per una banda i, per tant, la política o la voluntat política per una 
altra, però en el fet simbòlic, nosaltres donem suport a la moció en el fet 
simbòlic que de cap de les maneres s’ha d’actuar en aquest cas perquè uns 
ciutadans del país doncs prenen la decisió de poder consultar en un moment 
donat a la ciutadania.  Per tant, donem suport a la moció, com no podia ser de 
cap altra manera.   
 
Dir-li també que en altres municipis, i així per això Esquerra Republicana en el 
seu moment també ho va retirar, en altres municipis en que els dos partits 
polítics o partit polític i col·lectiu, o assemblea, o partit polític com sigui la CUP, 
doncs s’han presentat les mocions conjuntes i precisament doncs haguéssim 
pogut posa’n-se d’acord en fets d’aquesta mena que ajuda a avançar 
l’independentisme democràtic i pacífic.  Moltes gràcies. 
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ALCALDE 
 
Gràcies.  Senyora Sánchez.  
 
IOLANDA SÁNCHEZ 
 
Bé, en tot cas una prèvia.  Era demanar-li al ponent de la moció si és possible 
fer la votació separada per punts, perquè en tot cas... 
 
ALCALDE 
 
Això és una prerrogativa d’ell? 
 
SECRETARI 
 
Ho ha d’aceptar ell. 
 
JOAQUIM ARRUFAT 
 
No em veig amb autoritat per separar-la per punts, pel fet que no és una moció 
que haguem fet nosaltres, que l’han fet el col·lectiu de suport als encausats i 
nosaltres la portem sencera i no la podem tornar a mutilar. 
 
IOLANDA SÁNCHEZ 
 
No, com que els punts els acords són... estaven separats... En tot cas doncs el 
nostre grup entén perfectament doncs que s’ha de donar suport doncs als 
diferents encausats.  Trobem doncs errònia, i ademés quan hi ha una 
diferència en la decisió respecte a les juntes electorals.  Vull dir, per tant, 
segurament la decisió de suspendre-ho tant a Barcelona com a Tarragona, 
doncs hi ha una diferència substancial de criteri, per tant doncs aquesta decisió 
de no poder fer doncs aquesta consulta, segurament doncs no ha estat 
homogènia i per tant no fonamentada en diferents interpretacions que les 
diferents juntes electorals devien tenir.  En tot cas volem donar aquest suport, 
aquest suport moral.  En tot cas el que sí que no ens agrada en aquest cas, 
doncs, dos punts de la moció en els quals plantegem... es planteja que hi ha 
una certa doncs intromisió a la independència institucional que tenen per un 
costat doncs els jutjats, i per altra doncs un mateix ajuntament, en aquest cas 
quan es demana doncs aquesta valoració que des de l’Ajuntament de 
Vilanova, és a dir, des de la nostra institució, doncs li recomanem o li diem com 
ha d’actuar doncs a un altre municipi, en aquest cas Vilafranca, amb els seus 
efectius policials davant de que doncs evidentment en aquell moment havia 
declarat la Junta Electoral de Zona doncs una determinació, doncs creiem que 
hi ha un cert... una certa intromisió i creiem i valorem molt la independència de 
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les institucions, tant la local com la judicial.  Per a aquest cas, i donat que no es 
pot fer la votació de forma separada, ens abstindrem en la moció, perquè no 
podem donar suport concretament a aquests dos punts. 
 
ALCALDE 
 
Senyor Rodríguez.  Gràcies. 
 
SANTIAGO RODRÍGUEZ 
 
Gràcies.  Per anunciar el nostre vot en contra en aquesta proposta de resolució 
simplement per un fet, no?, és l’habitual que el nostre grup en institucions no 
es posiciona sobre processos judicials que s’estan tirant endavant.  Això la 
primera qüestió. 
 
Però també m’agradaria aclarir una segona qüestió.  El judici o les imputacions 
que hi han no és concretament per recollir signatures per un fet determinat, 
com pot ser el dret a decidir, sinó és per incomplir una instrucció de la Junta 
Electoral Provincial, en la que s’hi podrà estar d’acord o no, però en qualsevol 
cas hi ha una instrucció que en el seu moment doncs qui sigui va fer complir, 
no? i per tant, des d’aquest punt de vista respecte per les decisions de la Junta 
Electoral Provincial, per un costat, i respecte també pels processos judicials, 
per un altre costat.  Gràcies. 
 
ALCALDE 
 
Gràcies, senyor Rodríguez.  Senyor Figueras. 
 
GERARD FIGUERAS 
 
Gràcies, senyor alcalde.  Des del grup municipal de Convergència i Unió 
donarem suport a la moció presentada pel regidor de la CUP, no només 
perquè no entenem que ni s’intenta intercedir en cap altre tipo d’instàncies sinó 
simplement el que es fa és donar recolzament a una actitud que entem que no 
és... no és procedent, i a més a més doncs que, com que el regidor que aquí 
els parla, de fet, ha organitzat consultes similars en el marc d’altres processos 
electorals, en la mateixa ciutat, si no recordo malament quan demanàvem com 
a JNC el vot favorable, o fèiem una recollida de signatures diguem-ne en aquell 
cas a favor d’un altre model de finançament per al país i entenem doncs que 
processos com el que es va fer, i com ha comentat el regidor Álvaro, en aquell 
mateix procés també hi vàrem participar, plenament conscients que en cap cas 
s’entorpedia el procediment habitual de l’elecció que en aquell moment estava 
en curs, no compartim en tot cas la decisió que s’ha establert, o que s’ha 
determinat, o el procés en el que aquestes persones estan encausades, i per 
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tant, com que no el compartim, i creiem que és totalment desproporcionat, per 
això donem el nostre vot a favor. 
 
ALCALDE 
 
Gràcies.  Senyor Ruiz. 
 
JUAN LUIS RUIZ 
 
Sí, moltes gràcies, senyor alcalde.  En tot cas la posició del grup municipal 
Socialista serà la mateixa que sempre en aquestes mocions.  Nosaltres no ens 
volem posicionar respecte processos judicials ni sentències judicials.  Votarem 
en contra, com ho hem fet en la resta de mocions en aquest sentit, tot i que no 
tant pel contingut de la moció, perquè fins i tot doncs hi ha una certa 
desproporció dels fets i fins i tot no hi ha hagut una certa equitat, no?, respecte 
a aquesta qüestió, però ens sembla que una institució, com a tal, no s’ha de 
pronunciar respecte a processos judicials, i encara menys dir-li al Jutjat què és 
el que ha de fer quan els acusats prenguin declaració, i encara menys també 
que una institució doncs qüestioni l’acció i l’actitud d’una altra institució, en 
aquest cas l’Ajuntament de Vilafranca, respecte la seva Policia local, no?  Per 
tant, en aquest sentit nosaltres, repeteixo, votarem en contra, tot i que no és 
perquè estiguem del tot en contra del fons de la qüestió. 
 
ALCALDE 
 
Gràcies.  Endavant, senyor Arrufat. 
 
JOAQUIM ARRUFAT 
 
No, la breu intervenció és... aquesta és la moció que va aprovar per unanimitat 
el Ple de Vilafranca.   
 
ALCALDE 
 
I? 
 
JOAQUIM ARRUFAT 
 
Diu: la institució, la nostra institució no té perquè dir-li res a... aquesta és la 
proposta de moció que presenta el Ple de Vilafranca.  O sigui, nosaltres no li 
diem res a ells, ells ens ho diuen a nosaltres i busquen el suport.  No estem 
donant instruccions que ens inventem nosaltres de què ha de fer o no ha de fer 
el Ple de Vilafranca, sinó que la unanimitat del Ple de Vilafranca acorda uns 
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acords, o sigui, fa uns acords, i l’envia a altres Ajuntaments perquè subscriguin 
aquests mateixos punts.  No... no els hi estem dient res als de Vilafranca. 
 
JUAN LUIS RUIZ 
 
Sí, però és una qüestió de concepte.  Aquí, en un dels punts, el que diu 
precisament és que l’Ajuntament de Vilanova entén que en cap cas no 
s’hauria... no s’hauria hagut de recórrer a la Policia local.  Que em sembla que 
nosaltres no som ningú, com a institució, per dir o per qüestionar l’actitud d’un 
altre ajuntament.  Res més, és una qüestió de concepte, simplement això. 
 
ALCALDE 
 
Passem a la votació.  Vots a favor de la moció.  Vots en contra de la moció i 
abstencions.  Decau amb els vots a favor del grup de Convergència i Unió i de 
la CUP, i d’Esquerra Republicana, el vot en contra del grup Socialista i del grup 
Popular i l’abstenció d’Iniciativa per Catalunya. 
 
La moció es desestima amb el resultat següent: 
 
   Vots a favor: CIU, ERC i CUP (8) 
   Vots en contra: PSC i PP (12) 
   Abstencions: ICV-EA (2) 
 

  14.  MOCIÓ DE LA CUP A FAVOR DE LA LAÏCITAT. 
 
ALCALDE 
 
La següent moció és de la CUP, sobre... a favor de la laïcitat. 
 
El secretari llegeix la part resolutiva de la moció següent: 
 
Atès que, amb data 15 de desembre de 2004, es va signar un conveni de 
col·laboració entre la Generalitat de Catalunya i la Lliga per la Laïcitat, 
plataforma d’entitats que està formada per Cooperació, Unió General de 
Treballadors UGT, Federació de Moviments de Renovació Pedagògica FMRP, 
Comissió Obrera Nacional de Catalunya CONC, Federació de Mares i Pares 
d’Alumnes de Catalunya FAPAC, Unió Sindical de Treballadors de 
l’Ensenyament de Catalunya USTEC-STE’s, Gran Lògia de Catalunya i Balears 
(GLSE), Gran Orient de Catalunya (GOC), Ateus de Catalunya, Confederació 
General del Treball CGT, Moviment Laic i Progressista, format per Esplais 
Catalans, Escola Lliure El Sol, Casals de Joves de Catalunya, Cooperativa 
Entorn, Acció Escolta de Catalunya, Fundació Terra i Fundació Ferrer i 
Guàrdia. 
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Atès que les institucions que subscriuen aquest conveni reconeixen la 
conveniència de la separació o distinció entre el poder polític i les creences 
religioses, és a dir, la laïcitat.  
 
Atès que les institucions esmentades reconeixen els drets que es deriven de la 
llibertat de consciència, de pensament i religiosa, limitats pels altres drets de 
tots els homes i de totes les dones i per les normes de convivència. I que 
reconeixen també que cap dels drets relatius a una determinada creença, 
religió o línia de pensament concrets, no ha de ser imposat com a deure a 
ningú. 
 
Atès que la laïcitat afavoreix la convivència en el pla d’igualtat entre totes les 
possibles opcions espirituals, sense oposar-se a cap i respectant-les totes. 
Que cal construir un teixit cívic fonamentat en els valors de la pluralitat, de la 
tolerància activa i del respecte democràtic per a totes i cadascuna de les 
opcions personals i socials que no intentin imposar-se per damunt de les altres. 
Que la laïcitat és garantia de diàleg i d’intercanvi pacífic i fecund entre les 
persones i les idees. 
 
Atès que la laïcitat exigeix la separació entre l’àmbit polític, que regeix 
l’organització general de les societats humanes, i l’àmbit religiós o filosòfic, que 
permeten a tot ésser humà d’escollir el sentit que dóna a la seva vida. El primer 
domini pertany al dret públic, mentre que el segon pertany al dret privat. 
 
Atès que la convivència en societat ha de permetre l’assoliment d’un equilibri 
entre les esferes pública i privada. L’àmbit o l’espai públic defineix allò que és 
comú. Les conviccions espirituals, religioses o no, pertanyen a l’àmbit privat, en 
el sentit que no són compartides per tothom. Però aquesta privacitat de les 
conviccions espirituals, religioses o no, no vol dir que aquestes es limitin a un 
afer íntim, ja que implica també l’exteriorització de la llibertat de culte, 
l’associació i la persecució d’objectius; tenen, doncs, una dimensió social. 
 
Atès que l’exercici i el desplegament dels drets i dels deures associats a la 
democràcia genera la construcció de la “Ciutat” com aquell espai en el qual tots 
els seus habitants es reconeixen iguals. El reconeixement de l’altre, amb 
independència de la seva raça, llengua, origen, gènere o religió, és la 
característica dominant d’una societat democràtica avançada. El 
reconeixement de l’altre és el primer valor, precisament, de la laïcitat. 
 
Atès que la laïcitat preserva l’espai públic de les ingerències de qualsevol 
creença, ideològica, filosòfica o religiosa que tingui vocació monopolística i 
excloent. La laïcitat defensa la societat democràtica de la seva fragmentació en 
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comunitats oposades i preserva la unitat de l’espai públic, al qual tothom 
pertany. 
 
Atès que la laïcitat és molt més que una barrera front a qualsevol creença 
totalitarista i sectària. És un principi actiu que impregna la societat i les 
persones i que promou el dret de pertànyer a una religió i el dret a no tenir cap 
religió. La laïcitat és l’humanisme derivat dels valors democràtics que fa a tots 
els homes i a totes les dones radicalment iguals en l’espai públic per tal de 
garantir el seu dret a ser diferents en l’espai privat. 
 
Atès que la Lliga per la Laïcitat, creada a Barcelona el 13 d’octubre de 2003, 
aniversari de la mort de Francesc Ferrer i Guàrdia, és un conjunt d’entitats 
socials, que abasten des del món sindical fins a associacions de pares i mares 
d’alumnes i sectors representatius d’inquietuds pedagògiques fortament 
arrelades a la societat catalana, i vol contribuir a fer costat al Govern de la 
Generalitat de Catalunya per tal que basteixi un veritable espai públic en què 
sigui possible un diàleg democràtic, d’impuls dels valors humanistes que 
integren la tradició del pensament progressista català. 
 
Atès que la Generalitat de Catalunya, a través del Departament de la 
Presidència, vol establir una línia de col·laboració amb la Lliga per la Laïcitat 
que permeti una reflexió conjunta i un observatori compartit sobre la llibertat de 
consciència, sobre la seva vigència efectiva, sobre les fórmules del seu impuls 
i sobre les mesures adequades per a la seva preservació. 
 
Atès que les administracions públiques, entre elles els Ajuntaments, no han 
d’identificar-se amb cap creença religiosa ni cap creença filosòfica, i que cap 
creença religiosa ni cap creença filosòfica no ha de pretendre imposar-se a 
través del poder polític. 
 
Per tot això, el grup municipal de la CUP proposa al ple l’adopció dels següents 

 
ACORDS: 

 
“1. MANIFESTAR l’acord i adhesió de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú als 
motius i objectius del Conveni signat el dia 15 de desembre de 2004 entre la 
Generalitat de Catalunya i la Lliga per la Laïcitat. 
 
2. COMPROMETRE’S a aplicar, dins del propi àmbit d’actuació municipal, els 
objectius expressats en el Conveni anteriorment esmentat, en el sentit de 
separar les actuacions pròpies de la gestió municipal de qualsevol manifestació 
de caire religiós. 
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3. COMUNICAR aquests acords al Departament de Presidència de la 
Generalitat de Catalunya i a la Lliga per la Laïcitat.” 
 
ALCALDE 
 
Gràcies.  Senyor Arrufat. 
 
JOAQUIM ARRUFAT 
 
Bé, la moció que portem no és una moció nostra, és una moció que presenta la 
Lliga per la Laïcitat.  Demana que s’estengui als ajuntaments.  És una moció 
que fa referència a un conveni signat entre la Generalitat i aquesta Lliga per la 
Laïcitat, que agrupa diferents sindicats i organitzacions socials, en el qual posa 
de manifest doncs... fa una referència de punts a tenir en compte en el 
concepte de laïcitat, l’actualitza aquest concepte, el posa doncs com un dels 
principals valors de convivència i de respecte i tolerància doncs envers totes 
les creences i també a totes les... el dret a pertànyer a una religió, el dret a no 
pertànyer-hi i a fer... i posa, diguéssim, adjectius i matisos sobre el que s’entén 
des de la laïcitat doncs un espai públic, justament on tots, independentment de 
les creences i de les ideologies, estiguem en igualtat de condicions i parlant en 
un mateix llenguatge. 
 
No crec que sigui convenient llegir tots els punts, perquè... del conveni, perquè 
en són ben bé una dotzena, però sí que faré referència a un, per mostrar doncs 
una mica l’esperit d’aquest conveni que nosaltres doncs portem aquí perquè se 
li doni suport en aquest Ple municipal.  Diu que la laïcitat preserva l’espai públic 
de les ingerències de qualsevol creença, ideològica, filosòfica o religiosa que 
tingui vocació monopolística i excloent.  La laïcitat defensa la societat 
democràtica de la seva fragmentació en comunitats oposades i preserva la 
unitat de l’espai públic, al qual tothom pertany.  Que la laïcitat és molt més que 
una barrera font a qualsevol creença totalitarista i sectària.  És un principi actiu 
que impregna la societat i les persones i que promou el dret de pertànyer a una 
religió i el dret a no tenir cap religió.  La laïcitat és l’humanisme derivat dels 
valors democràtics que fa tots els homes i totes les dones radicalment iguals 
en l’espai públic, per tal de garantir el seu dret a ser diferents en l’espai privat. 
 
Crec que amb aquests dos... eren dos punts, en realitat, amb aquests dos 
punts es resumeix una mica el conjunt de deu o dotze punts del conveni pel 
qual nosaltres els demanem el vot favorable, per tenir-ho també com una guia 
filosoficopolítica a l’Ajuntament a l’hora de fer, doncs, polítiques públiques i de 
plantejar discursos públics. 
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ALCALDE 
 
Bé, en nom del govern anunciar que votarem favorablement, en primer lloc per 
la valoració de la feina que fa el moviment laic i progressista en el nostre país.  
És un conjunt molt plural d’entitats, que fan una tasca pedagògica molt 
interessant i des de fa molt de temps a molts àmbits, en el camp de l’esplai, en 
el camp del medi ambient, en el camp sindical, en el camp de la divulgació i de 
l’educació en valors i que des de fa, insisteixo, molts anys es van aglutinar 
aquest conjunt d’entitats per tirar endavant iniciatives en defensa de la laïcitat 
de la nostra societat, però sobretot de l’educació en valors en diferents àmbits, 
no només en l’àmbit reglat sinó també a la societat.  
 
El votarem a favor perquè compartim l’esperit del text i del conveni que es va 
signar amb la Generalitat de Catalunya.  I el subscrivim també perquè... i per 
tant el votarem a favor perquè és el que fa estrictament el nostre Ajuntament, i 
en aquest sentit doncs té coherència amb la línia i amb el que tira endavant i 
amb el que fa i amb el capteniment que té l’Ajuntament.   
 
Una mica en la línia del que comentava abans el senyor Álvaro també, eh?, i jo 
crec que hi ha qüestions que són plantejades per moviments molt amples i 
plurals que em sembla que és saludable que s’intentin presentar les mocions 
de forma compartida, no?, sobretot quan se sap que són qüestions que, en fi, 
tots els grups els hi poden donar suport i pot donar la sensació, que segur que 
no, que hi ha un intent de capitalització, que per part del moviment i dels valors 
que es defensen s’ajuda poc si hi és aquesta intenció.  Segur que no, però em 
sembla que és raonable que li fagi aquest plantejament. 
 
Senyor Rodríguez. 
 
SANTIAGO RODRÍGUEZ 
 
Gràcies.  Anunciar el nostre vot en contra d’aquesta moció, i no perquè 
discrepem dels presumptes o dels valors de la laïcitat que es volen expresar en 
la moció i que s’han expresat ja, no?  Però creiem que en primer lloc d’objectiu 
de la moció entenem que és el fet de separar, diu textualment: “separar les 
actuacions pròpies de la gestió municipal de qualsevol manifestació de caire 
religiós” i em sembla que això ja es té present, i això efectivament es fa... ja es 
fa d’aquesta manera, no?  Però sí que en qualsevol cas nosaltres creiem, i ho 
fem amb uns altres valors que són els valors de l’humanisme cristià, que a més 
a més creiem que són compartits per una part majoritària de la nostra població, 
i també és una... ha estat tradició al llarg dels segles que la nostra població 
cregui en aquests valors de l’humanisme cristià.  I per tant, nosaltres no volem 
renunciar en aquests valors per saludar uns altres valors, que també 
compartim, igual que possiblement puguem compartir els valors que expresen 
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altres religions, però insisteixo, no volem renunciar a les arrels de l’humanisme 
cristià.  Gràcies. 
 
PURI SANTAMARÍA 
 
Gràcies, senyor alcalde.  Miri, des del grup de Convergència i Unió, després 
d’haver llegit amb molta atenció tot el conjunt d’atesos que proposa la moció en 
la part dispositiva, i que no és res més que una còpia literal del conveni que en 
el seu dia –són els punts tots ells, els dotze o catorze que hi ha, literal 
absolutament-, del que en el seu dia la Lliga per la Laïcitat i la Generalitat de 
Catalunya 2004, desembre de 2004, van signar.  Per tant, aquest grup 
municipal, com dic, després d’haver opinat tot el conjunt del seu... eh?, dels 
seus regidors, doncs estem absolutament d’acord amb tot el que promulga, 
perquè tal com, en el resum petit que ha fet el regidor doncs promulga les 
llibertats de consciència, de pensament, de corrent, eh?, individual i personal, i 
per tant creiem i manifestem, i ho vull deixar clar, que nosaltres apostem per un 
estat laic i una administració laica, que vetlli i treballi i procuri per una societat 
plural, a la qual ha de governar, eh? 
 
Dit això, els acords no ens han convençut, eh?, o sigui, la part dels atesos és 
una cosa, però els acords no ens han convençut i jo apel·lo al senyor regidor 
que m’ho clarifiqui, per posicionar-me posteriorment.  Comento, no entenem 
que ens hàgim de posicionar sobre un conveni sobre... clar, el conveni no és 
només el que manifesta en la prèvia per establir el conveni... la signatura, 
diguéssim, no?, on es parla igual de la part econòmica que de la part de 
col·laboració a nivell de reunions, de redactar protocols.  No està clar, no està 
clar en aquest primer punt.  No creiem que estigui clar.   
 
Creiem també que... a nosaltres què ens importa la part econòmica que 
promulga aquest conveni.  A veure, m’entén?  No sé... no, no, no queda molt 
separat, eh? 
 
Aleshores, pel que fa al punt número dos també ens preocupa.  Jo 
personalment, eh?, potser ja em declaro a la prèvia ignorant, eh?  No he entès, 
no hem entès, dic jo, perquè jo he estat la que he rumiat una mica, i ho 
comentava amb els meus companys, no he pogut convèncer de què significa 
aquest compromís que es vol arrencar del... ai, treure, perdó, de l’Ajuntament 
en aquest Ple.  Per què?  Perquè no em queda clar si realment aquest 
compromís serà el treure de la nostra herència cultural, tots estem pensant en 
què, no?, els elements de tipo religiós que estan plenament arrelats i que 
configuren... ens configuren com a poble.  Perquè no he entès... no hem entès 
la frase.  Si el senyor regidor té a bé fer una part una mica més explicativa, 
posteriorment ens posicionaríem.  A la ben entesa de que nosaltres, ja dic, 
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estem d’acord amb els atesos que són aquells... aquella manifestació que es fa 
des del conveni. 
 
JOAQUIM ARRUFAT 
 
Jo tampoc l’he entès gaire, eh?  Que tampoc l’he entès gaire.  No, no, no la 
moció, a vostè.  Però no ho dic amb mala... amb mala d’allò... o sigui, un 
moment.  Un moment, vull dir... que no... quan fan... 
 
PURI SANTAMARÍA 
 
Jo no entenc el punt número dos, el dos, el dos, l’acord del dos. 
 
JOAQUIM ARRUFAT 
 
“Comprometre’s a aplicar, dins del propi àmbit d’actuació municipal, els 
objectius expressats en el Conveni anteriorment esmentat”.  Els objectius és el 
primer apartat del conveni.  “en el sentit de separar les actuacions pròpies de la 
gestió municipal de qualsevol manifestació de caire religiós”.  És a dir, no 
associar la gestió municipal a manifestacions de caire religiós.  
 
PURI SANTAMARÍA 
 
Sí.  Jo estic pensant, per exemple, no?, si hi ha un compromís d’aquest Ple de 
que la institució, eh?, doncs deixarà de fer el Vot del Poble, perquè hi ha una 
invocació de caire religiós.  Pregunto, pregunto.  No, ara ho acabo 
d’improvisar, senyor alcalde.  Ja el veia a vostè suprimir-ho l’any que ve, eh?  
És un dubte, és un dubte, que és del tot legítim. 
 
JOAQUIM ARRUFAT 
 
És un dubte lícit, sí, sí.  Legítim, sí, sí. 
 
PURI SANTAMARÍA 
 
No sé, no sé quin alcanç té l’acord número dos.  Això és lo que jo vull saber. 
 
ALCALDE 
 
Endavant. 
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JOAQUIM ARRUFAT 
 
Home, jo crec que el que... el que relata el conveni no són... no és un pla de 
mesures concretes a aplicar.... 
 
PURI SANTAMARÍA 
 
El conveni no.  El conveni estem d’acord.  Dic l’acord, l’acord. 
 
JOAQUIM ARRUFAT 
 
Bueno, doncs l’acord el que... 
 
ALCALDE 
 
Jo deixo fer, eh?, però no dialoguem tant. 
 
JOAQUIM ARRUFAT 
 
L’acord diu “comprometre’s a aplicar els objectius del conveni”.  Els objectius 
són unes guies-marc, com he dit abans, de discurs gairebé filosoficopolític, a 
partir del qual es derivarien mesures concretes, però que les mesures 
concretes en tot cas les pren el govern corresponent.  Són guies-marc.  No hi 
ha mesures concretes a aplicar, a no ser que me’n trobi alguna que no hagi 
llegit. 
 
ALCALDE 
 
Endavant, endavant. 
 
PURI SANTAMARÍA 
 
Jo deia el número dos.  És que “comprometre’s a aplicar dins el propi àmbit 
municipal”, en el sentit de “separar les actuacions pròpies de la gestió 
municipal i qualsevol manifestació de caire religiós”.  Això és el que jo no 
acabo d’entendre. 
 
JOAQUIM ARRUFAT 
 
Bé, jo sí que ho entenc, eh?  Vull dir, si...  
 
PURI SANTAMARÍA 
 
Expliqui-m’ho. 
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JOAQUIM ARRUFAT 
 
Vull dir, no, no li puc fer més aclariments perquè crec que és prou clar i explícit.  
El punt número dos fa referència als objectius del conveni i demana separar la 
gestió municipal de les manifestacions de caire religiós.  I a partir d’aquí, si 
home, si vostè en vol extreure que es prohibirà el Vot del Poble, jo en puc 
extreure moltes coses també. 
 
PURI SANTAMARÍA 
 
És un exemple. 
 
ALCALDE 
 
Jo, si em permeten, perquè això és el que passa, això és el que passa quan es 
presenta una moció d’aquestes característiques unilateralment, que no hem 
tingut oportunitat de parlar-ne.  Perquè probablement, clar, tots ens treiem una 
reflexió de cada... de cadascuna de les afirmacions, no?  Que no les diu però 
que un les pot pressuposar.  A veure, en el fons conec una mica l’acord a què 
es va arribar en el seu moment entre el Moviment Laic i Progressista i el 
govern.  És una afirmació de separar el que són les conviccions religioses i la 
influència de l’estament religiós de la presa de decisions dels estaments 
polítics.  La laïcitat no és renunciar als valors cristians, no pateixi, senyor 
Rodríguez, perquè sinó jo no la votaria.  Sinó que la laïcitat és separar, és 
separar les decisions que caràcter religiós de les decisions de caràcter polític.  
Qüestió que afirma la pròpia església, perquè és quelcom que tenen assumit i 
interioritzat des de fa temps.  És per això que el govern municipal diu: nosaltres 
ho votem perquè efectivament és això, és aquest el capteniment que ha tingut 
el govern municipal, els diferents governs municipals al llarg dels anys i els 
diferents (), és quelcom que tenim molt clar.  Ara bé, si hi ha una decisió de 
caràcter general de formalitzar-ho aquesta idea, que és compartida, negre 
sobre blanc, el que es demana per un conjunt d’entitats el govern doncs 
decideix doncs formalitzar-ho solemnement, i es traslada als diferents 
ajuntaments, si és alguna cosa que compartim tots em sembla llògic votar-la, 
de la mateixa manera que afirmem que treballarem per la igualtat entre l’home i 
la dona, i carai, és una qüestió que tenim interioritzada tots els diferents grups, 
no?  Però també l’afirmem en positiu. 
 
Clar, de tots els textes que són manifestacions desideratus, manifestacions de 
caràcter general, després la interpretació de cadascú és molt evident que és 
diferent, molt probablement.  Ara bé, en aquest sentit és per això que nosaltres 
com a govern hem manifestat: estem a favor en el sentit de que creiem que 
així s’ha fet històricament a l’Ajuntament de Vilanova.  D’això es poden 
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extreure moltes conseqüències i totes les coses que s’estan fent en aquests 
moments que puguin tenir alguna interpretació diferent és evident que 
nosaltres les considerem excloses, perquè no estan dintre d’aquesta 
manifestació genèrica que es fa de separar una cosa i l’altra.  En aquest sentit 
és en el que es vota favorablement aquesta moció i jo la interpreto així i em 
consta que els redactors i el Moviment Laic i Progressista ho valora en aquest 
sentit, de forma majoritària. 
 
SANTIAGO RODRÍGUEZ 
 
Gràcies, no... jo no voldria posar, ni molt menys, més llenya al foc, no?, però 
com a mínim expresar sí el nostre dubte sobre el posicionament del govern, 
no?  Perquè nosaltres, efectivament, i així us ho he dit en la meva intervenció,  
creiem que s’ha actuat d’aquesta manera, i vostè diu històricament, doncs 
podem estar d’acord en què històricament s’ha actuat d’aquesta manera, 
separant una cosa de l’altra, no?  Però clar, és que fa pocs minuts vostès 
votaven en contra d’una moció que demanava el guàrdia de barri precisament 
perquè vostès ja ho estan fent.  I també fa pocs minuts vostès votaven en 
contra d’una comisió precisament perquè ja existeix.  I ara hi voten a favor 
d’una cosa que teòricament també ja s’està fent, no?  Doncs entendrà que, 
com a mínim, home, algun dubte s’aixequi.  Gràcies. 
 
ALCALDE 
 
Ara el que no l’entenc sóc jo.  Jo crec que és que... com cada vegada parla 
menys de coses locals i més de coses de caràcter nacional, això jo crec que 
ens despista a tots. 
 
SANTIAGO RODRÍGUEZ 
 
Disculpi, eh?, jo no he presentat aquesta moció, eh? 
 
ALCALDE 
 
No, en sóc conscient, en sóc conscient.  Senyora Santamaría. 
 
PURI SANTAMARÍA 
 
Sí, jo, l’explicació que ha fet el senyor alcalde m’ha convençut més, però vostè 
no és el propietari de la moció perquè no ha passat per Comisió Informativa ni 
l’hem signada, no?  Per tant, com que l’explicació del senyor Arrufat doncs 
s’ha... nosaltres ens abstindrem, no ens ha explicat suficient.  Gràcies. 
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ALCALDE 
 
Reitero, però, que aquesta moció no és de ningú.  Ho dic perquè quedi clar.  
És d’un conjunt molt gran d’entitats d’àmbit nacional, que treballen en aquesta 
direcció i que representen moltíssima gent, eh?  I ho dic en aquest sentit 
perquè crec que afavoriríem més a que no passessin coses d’incomprensió 
com aquestes, que també els entenc. 
 
Vots a favor de la moció?  Vots en contra.  Abstencions.  S’aprova amb els vots 
del govern i de la CUP, el vot en contra del Partit Popular i l’abstenció del grup 
de Convergència i Unió. 
 
Es vota la moció, la qual s’aprova amb el resultat següent: 
 
   Vots a favor: PSC, ICV-EA, ERC i CUP (14) 
   Vots en contra: PP (2) 
   Abstencions: CIU (6) 
 

  15. MOCIÓ DE CIU PER A L’EXECUCIÓ DELS EQUIPAMENTS 
ESPORTIUS MUNICIPALS. 

 
ALCALDE 
 
Moció sobre l’execució dels equipaments esportius municipals. 
 
El secretari llegeix la part resolutiva de la moció: 
 
En els darrers anys hem aprovat en aquest mateix plenari l’execució de 
determinats equipaments esportius municipals dels quals, malgrat el temps 
transcorregut, encara no tenim notícia de la seva execució. Concretament, 
estem parlant del Pavelló Esportiu Isaac Gàlvez, el Pavelló de l’Arjau i el Circuit 
Ciclista. 
 
No cal dir que no anem precisament sobrats d’equipaments esportius 
municipals. I més tenint en compte les darreres xifres que hem conegut 
respecte al notable creixement que hi ha hagut amb relació al nombre de 
practicants d’esport a la nostra ciutat. 
 
Tot i que coneixem l’actual situació econòmica, volem fer referència a que 
aquests equipaments majoritàriament han estat atribuïts en PRESSUPOSTOS 
municipals anteriors, concretament en els dels anys 2006 (pavelló esportiu 
L’Arjau, 480.000 euros i pavelló esportiu Isaac Gàlvez, 1.500.000 euros) i 2007 
(pavelló esportiu Isaac Gàlvez, 2.500.000 euros), respectivament. Són 
aquestes algunes d’aquelles partides pressupostàries que hem reclamat sovint 
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que han estat planificades i comptabilitzades en pressupostos anteriors i que 
encara a hores d’ara figuren com a “pendents d’execució”, mentre s’aproven 
cada any nous pressupostos d’inversions. El Circuit Ciclista, tot i fer temps ja 
que ha estat aprovat, encara no té adjudicada cap partida pressupostària ni 
està previst que la tingui segons els Pressupostos 2010. 
 
Es per tot això que el Grup Municipal del Convergència i Unió proposa al Ple 
l’adopció dels següents 

ACORDS: 
 
“Instar l’equip de Govern municipal a: 
 

1. Recuperar de l’arxiu els compromisos adquirits en aquest aspecte, 
aprovats per majoria en aquest mateix plenari. 

2. Concretar nous termes d’execució per a tots aquests projectes. 
3. Vetllar per la convenient execució d’aquests projectes en funció dels 

termes acordats.” 
 
ALCALDE 
 
Endavant, senyora Llanas. 
 
ISABEL LLANAS 
 
Bé, breument, perquè la moció s’argumenta per si sola, donat que únicament 
pretén recuperar aquells acords aprovats en plens anteriors i pressupostat 
també en exercicis anteriors, per tal de planificar uns nous terminis al més 
coherents possible als de la seva execució. 
 
ALCALDE 
 
Senyor Becerra. 
 
SALVADOR BECERRA 
 
Sí, a vera, intentaré ser breu i suau.  Els projectes a què es refereix la senyora 
regidora, que són l’Arjau i l’Isaac Gàlvez, és cert que fa algun temps que estan 
pressupostats, però tots dos tenen motius diferents de perquè no s’han encara 
començat les obres.   
 
L’Arjau bàsicament perquè en el moment de fer la licitació semblava... 
semblava, no, hi havia una part del professorat de l’esco... perdó, dels pares i 
dels veïns que estaven en contra en aquell moment i pensàvem que no era el 
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millor moment començar una obra sense arribar a un consens en aquell 
moment.   
 
Amb relació a l’Isaac Gàlvez, el problema és un altre.  És un problema de 
recursos, eh?  Estem en la situació que estem, en el país que estem, en el 
moment que estem i tenim les prioritats que tenim també.  I dedicar en aquests 
moments 5 milions i mig, después d’haver-ho retallat pràcticament a la meitat, 
per un pavelló, pues la veritat, pensem que encara no és el moment. 
 
De totes maneres, no pateixin perquè els vilanovins saber que aquest govern, 
quan diu que farà inversió la farà.  I ho hem demostrat en els darrers set anys.  
Perquè és que en els darrers set anys a Vilanova, home, s’han fet... s’ha fet el 
Parc del Garraf, s’ha fet el Centre Esportiu sobre la piscina, s’han fet els camps 
de futbol, s’ha acabat una petita pista al Fondo Somella, s’ha cobert la pista de 
la Collada, s’ha fet l’Skate... Bueno, ens agradaria fer més?  Sí.  Que voldríem 
fer més?  Sí, però ens trobem en el moment que ens trobem. 
 
La votarem en contra, eh?, la votarem en contra perquè clar, aquí parla de 
recuperar de l’arxiu els compromisos.  No tenim res arxivat, ho tenim en cartera 
i esperant el moment oportú per poder-ho tirar endavant.  Gràcies. 
 
ALCALDE 
 
Endavant, senyora Llanas.  Ai, disculpin, senyor Rodríguez.  Perdó, Arrufat, 
senyor Arrufat.  Ah, senyor Rodríguez. 
 
SANTIAGO RODRÍGUEZ 
 
Gràcies.  Permeti’m començar felicitant el regidor d’Esports, perquè doncs jo 
crec que ha dit el que tenia que dir, no?  Aquesta no és una prioritat pel 
govern.  I saludem –jo ho he entès així, eh?-, i saludem que siguin clars, no?, 
perquè la realitat és aquesta, és una qüestió de prioritats i efectivament els 
equipaments esportius, en aquesta legislatura, no diré la legislatura anterior, 
que sí que es van fer coses, en aquesta legislatura no és, no ha estat una 
prioritat del govern.  I ens ha posat alguns exemples, la majoria de la 
legislatura anterior.  Però, home, si parlem d’aquesta legislatura, quan parlen 
del Parc del Garraf o de la reforma de la piscina del centre, home, recorda’ls-hi 
que el compromís que hi havia era que es reformés la piscina del centre i la 
piscina del centre no s’ha reformat, sinó que està exactament igual que està.  
En tot cas s’ha construït un complexe, i que a més a més ho ha fet una entitat 
privada, per cert, amb una hipoteca sobre un recurs públic com és 
l’equipament de la piscina, no?  Per tant, home, hi han coses, hi han coses a 
discutir sobre aquesta qüestió, però en qualsevol cas sí que, a pesar de lo que 
digui o a més a més de lo que pugui dir el regidor, sí que hem observat que els 
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equipaments esportius doncs no han estat una prioritat d’aquest govern, com 
segurament doncs ho va ser a la legislatura anterior, i per aquest motiu creiem 
que cal donar suport en aquesta moció i simplement doncs que la votarem a 
favor.  Gràcies. 
 
ISABEL LLANAS 
 
Bé, la insistència estava en què clar, això... en l’any 2006, per exemple, en el 
qual el pavelló esportiu Isaac Gàlvez s’hi destinen 1.500.000 euros, això 
suposa un titular en el qual després pues hi ha un oblit, després del titular hi ha 
l’oblit.  Llavorens bueno, potser perquè ja hi estem una miqueta acostumats a 
aquestes coses i ens puja la mosca al nas, doncs ens agradaria que els 
pressupostos que es van presentant any rere any fossin més coherents i en 
comptes de deixar en l’oblit actuacions, i en aquest cas inversions, que han 
estat pressupostades, se’ls hi fagi un seguiment en comptes de pressupostar-
ne de noves, que suposen un nou titular de: un farem.  Entretant projectes 
corresponents a l’any 2006 encara estan pendents d’adjudicar-se una data 
concreta d’execució.  Gràcies. 
 
ALCALDE 
 
Bé.  Jo demanaria que en qualsevol cas que no, que no... senyor Rodríguez, 
que no... digui vostè lo que vulgui dir, però no faci dir dels altres el que no han 
dit, eh?  El govern municipal, naturalment, com que té els temes esportius 
també com una prioritat, és per això que al llarg dels set anys els ha prioritzat 
d’una forma tan evident i per això, com deia el senyor Becerra, s’han fet les 
inversions que s’han fet en el camp, també en aquesta legislatura.  I s’han 
explicat les raons per les quals en un cas s’ha reprogramat una inversió, que 
és el cas del pavelló, perquè aquest any no s’ha pogut assumir, i per tant 
s’assumirà en propers pressupostos i esperem doncs que l’any que ve es 
pugui fer i confiem doncs tenir la possibilitat de fer-ho, i per tant doncs 
aquesta... s’estan buscant alternatives a la manca de pistes també, per poder 
buscar una solució en aquest temps doncs entremig, i en aquest sentit doncs 
es van fer coses com lo del cobriment de la pista de la Collada.  Per tant, és 
una prioritat del govern i els fets ens podem remetre a les inversions que s’han 
fet durant aquests anys en el camp esportiu, i que es seguiran fent, no?  Com 
l’educació, com la salut, com en els temes de la dependència, com les 
inversions als barris, com tantes coses.  Difícilment es pot afirmar, es pot 
afirmar que les coses es diuen i després van passant els anys, eh?  Hi ha 
hagut moltes inversions en aquest mandat.  Naturalment ens agradaria fer-ne 
moltes més, com en tots, si governessin vostès també ho voldrien fer.  En 
aquests moments hi ha hagut un cas que ha succeït, el que va dir... ha 
comentat el senyor Becerra, en el que ha sigut, els pares en concret, en una 
votació que van decidir primer que no, finalment es va posicionar el consell 
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escolar favorablement a fer la inversió, a fer així, i l’Associació de Veïns també 
en el seu moment es va posicionar a favor.  El començament de les obres de 
les característiques de les que estem parlant s’ha de fer necessàriament en un 
periode que no sigui lectiu el seu inici, per la profunditat que s’ha d’anar en els 
fonaments per fer el pavelló.  I en aquest sentit doncs és necessari començar 
en un moment com el que els hi estic dient, en els quals no hi hagi horari lectiu, 
que no siguin dies lectius. En funció doncs de l’ordenació de les obres del 
cobriment del torrent, la voluntat és tant com pugui ser possible fer-ho.  I 
respecte de l’altre doncs hi ha la reprogramació.  Però permeti’m que és 
normal que vostès posin l’accent en el que no es fa i que nosaltres abonem 
doncs que la inversió en matèria esportiva en aquesta ciutat ha sigut alta, de 
qualitat i que ha permès a milers de vilanovins disposar d’uns equipaments 
públics que durant molt de temps van estar mancats.  I més que en vindran. 
 
Passem a la votació.  Vots a favor de la moció?  Abstencions? Vots en contra?  
Decau la moció. 
 
Es vota la moció, la qual es desestima amb el resultat següent: 
 
   Vots a favor: CIU i PP (8) 
   Vots en contra: PSC, ICV-EA i ERC (13) 
   Abstenció: CUP (1) 

 
 16. MOCIÓ DE LA CUP PER AL CONTROL DEMOCRÀTIC DE LA 

INFORMACIÓ INSTITUCIONAL. 
 
ALCALDE 
 
I passem a la quinzena, disculpin, setzena, que és la del control democràtic de 
la informació institucional. 
 
El secretari llegeix la part resolutiva de la moció següent: 
 
Les institucions públiques, en general, tenen la necessitat i el deure d’informar 
els ciutadans als quals es deuen sobre la gestió que fan, tant de la seva 
confiança com dels seus impostos. 
 
L’Ajuntament de Vilanova, com a tal, té també diferents canals per a informar 
els ciutadans de Vilanova sobre la seva gestió, les decisions del govern, les 
noves ofertes de serveis, etc.  Aquestes són eines tals com les notes de 
premsa, la pàgina web, anuncis i edictes, tríptics, bans, butlletins, televisió, 
ràdio, etc. 
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A parer de la CUP, però, no sempre s’utilitzen amb l’objectiu de complir amb el 
deure d’informar de la gestió com un servei a la ciutadania i, a voltes, des de la 
ciutadania es percep aquesta informació com a propaganda de l’obra de 
govern, més que com a informació. 
 
El nostre grup municipal ha protestat diverses vegades contra aquesta 
utilització de la comunicació institucional per part del govern actual.  Ho va fer 
quan existia el 08800, suspès temporalment per a reduir despesa a causa de la 
crisi, i ho ha fet també respecte d’altres mitjans de què disposa l’Ajuntament. 
 
Aquesta percepció, però, no és exclusiva del nostre grup municipal, i al nostre 
entendre, també es percep des de la ciutadania.  Percepció aquesta que no 
ajuda en cap cas a la relació ciutadà-institució, i va en detriment del conjunt de 
la comunicació institucional i de la confiança de la ciutadania en la seva 
institució municipal, així com d’una informació rigorosa que és, en bona part, la 
base de la democràcia. 
 
És per això que, des del grup municipal de la Candidatura d’Unitat Popular, 
demanem al Ple de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, l’adopció de l’acord 
següent: 
 
“Que la comunicació institucional sigui matèria de comissió informativa, 
mitjançant la creació d’una nova comissió o integrant la matèria en alguna de 
les ja existents, amb l’objectiu de buscar l’acord entre el conjunt de forces 
polítiques del Ple, pel que fa al tractament de la comunicació institucional.” 
 
ALCALDE 
 
Senyor Arrufat. 
 
JOAQUIM ARRUFAT 
 
Sí.  Bé, nosaltres presentem aquesta proposta i en aquesta proposta hi donem 
dues alternatives: es faci una comissió nova o que s’integri en una de les ja 
existents. Entenem que la més raonable és integrar-ho en una de les ja 
existents. I la proposta consisteix bàsicament en que totes aquelles accions 
que des del govern s’iniciïn per informar la ciutadania globalment de les obres 
de govern, passin per Comissió Informativa, sigui valorat en Comissió 
Informativa igual que es valoren moltes altres matèries.  Aquesta doncs s’ha 
reservat fins ara des del govern, com d’altres que es reserven des del govern i 
que passen menys o no passen per Comissió Informativa, però nosaltres 
demanem que aquesta passi per Comissió Informativa. 
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És una moció que haguéssim volgut presentar temps enrere, però el 08800 va 
deixar d’editar-se.  Hagués estat una... el 08800, una de les... una de les 
actuacions del govern a passar per Comissió Informativa en aquest apartat en 
el que ens referim nosaltres d’informació institucional, per valorar entre tots si 
és... com que la informació institucional també, o sigui, informa de com 
s’utilitzen els impostos de la ciutadania, però a més a més també es paguen 
impostos a la ciutadania, trobàvem que un control per part dels sis grups 
municipals que actualment hi ha representats al Ple, doncs faria més eficient i 
més neutra la comunicació institucional amb l’objectiu d’informar els ciutadans 
en què es gasten i en què no es gasten els seus impostos municipals. 
 
Però l’hem presentat ara perquè vam... perquè en la presentació del Pla de 
Mandat vam... ens va arribar a algú de nosaltres doncs un fulletó, també en el 
qual bé, no estem, no estem completament d’acord que s’informi així la 
ciutadania, no hi estem d’acord.  No estem d’acord en que es digui què hem fet 
i hi hagi la plaça Llarga reurbanitzada amb una foto, perquè no està 
reurbanitzada.  Que es farà aquest any, etc.?, però que hi hagi l’auditori 
municipal acabat tampoc.  No, perquè ens preocupa perquè llavors al gener de 
l’any que ve, què presentarem?  No?  Què hem fet?  Hi sortirà l’hospital 
construït?  Home, trobem que no ajuda, no ajuda aquesta comunicació, 
aquesta comunicació/propaganda de l’Ajuntament a l’hora d’explicar a la 
ciutadania el conjunt d’inversions, etc., parlant de futuribles i parlant de futurs, 
no ajuda al ciutadà d’a peu, perquè l’arquitecte municipal sap que el... si es 
pressuposta l’any que ve, si hi ha una partida suficient l’any que ve, l’auditori 
municipal estarà acabat, posem per cas, cap a la segona meitat del 2011, ho 
sap.  Va, d’acord, el maig del 2011 és el que és oficial, no?   
 
ALCALDE 
 
Abans, abans. 
 
JOAQUIM ARRUFAT 
 
Bueno, ja ho veurem.  Val.  Perquè aquest any no hi havia prou... o sigui, el 
que s’ha pressupostat aquest any als pressupostos no dóna per acabar 
l’auditori.  Per tant, hi haurà una segona partida l’any... l’any següent.  Crec, 
crec haver entès en els pressupostos i crec, de les explicacions de l’auditori.  
En tot cas, el ciutadà d’a peu l’únic que veu és un terreny amb una màquina, i 
quan es va treure aquest paper no hi havia ni les màquines.  Llavors nosaltres 
entenem que això no ajuda, com tampoc ajuda en general el relat que es fa de 
l’actuació de govern, que em sembla pobre, no direm mal explicat, però 
d’alguna manera poc útil, poc útil al ciutadà per entendre un global de les 
actuacions que es fan amb els seus impostos.   
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En tot cas, nosaltres... això és un exemple, eh?, no en volem fer una gran 
discusió del paper aquest que acompanyava l’explicació del Pla de Mandat.  És 
una cosa senzilla i petita, però el que sí que demanem és que la comunicació 
institucional sigui matèria de Comissió Informativa, per permetre també als 
altres grups opinar i entre tots fer una comunicació que el ciutadà entengui que 
realment serveix per informar-lo d’allò que s’està fent amb els seus impostos i 
que no pugui, amb raó o sense, o amb intuïció, pensar que el que està rebent 
és propaganda del govern i no pas informació institucional.  I això també va 
referit sobretot a les grans campanyes insitucionals, no aquesta, sinó grans 
campanyes doncs com la que es va fer de VNG en Marxa, de 88.000 euros, 
doncs poder-la parlar entre tots els grups, en el cas que es tornés a repetir, 
etc., ara que vénen eleccions municipals, etc., pues ens trobem que seria 
d’una gran transparència de l’Ajuntament que tots els grups opinessin i 
acordessin el format de campanyes que costen molts diners, que molta part de 
la població percep com a propaganda institucional i que nosaltres creiem que 
els ciutadans tenen el dret de confiar que aquella informació és veraç, és 
fidedigna, està acordada democràticament per tots els grups, i no és 
propaganda política de l’Ajuntament.  Tenen el dret de creure que no és així. 
 
ALCALDE 
 
Gràcies.  Senyora Arcarons. 
 
PALMIRA ARCARONS 
 
Gràcies, alcalde.  Li suggerirem en el senyor Arrufat que o bé votarem en 
contra o bé que la deixi sobre la taula.  En quin sentit?  Coincidim amb ell amb 
relació al que diu la moció de la necessitat d’informar a la ciutadania sobre la 
gestió municipal.  De fet, en totes les coses que ell ha anat relatant, és la 
hipòtesi de treball, explicar-los, explicar-nos i donar per sentat que a mesura 
que l’administració va fent gestió, la ciutadania estigui al cas de com es 
desenvolupa aquesta gestió.  Per tant, explicar-nos, informar, comunicar, no 
per... no només per això que diu vostè de que els ciutadans i les ciutadanes 
han d’estar al cas de com es gasten els seus impostos, sinó també perquè ens 
sembla que estem fent entre tots un projecte col·lectiu, un projecte de ciutat i, 
per tant, en la mesura que la ciutadania estigui al cas de com l’Ajuntament està 
tirant endavant aquest projecte col·lectiu, es genera un projecte doncs més 
cohesionat. 
 
Però discrepem amb aquesta valoració que fa vostè qüestionadora sobre la 
ratlla aquesta entre la informació i la propaganda.  Aquesta visió que té vostè 
de que nosaltres informem però a la vegada fem propaganda i que això genera 
desconfiança en la ciutadania, i crec que en algun moment de la seva moció 
vostè diu que està feta amb poc rigor.  Crec que no és ben bé així.  Jo li deia 
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que potser la votem en contra o li suggerim que la deixi sobre la taula, perquè 
de fet ja hi ha una Comisió Informativa, que és la que lidera el senyor Sanabra, 
en la qual es parlen de qüestions de comunicació, i si vol un dia podem fer una 
sessió sobre aquestes pautes amb relació a la comunicació i la informació.  
Però reitero que... que no em sembla que hagi ni de parlar ni de control 
democràtic, ni de manca de rigor, ni suposada desconfiança fruit d’aquest 
mecanisme informatiu, perquè de fet el que pretén l’Ajuntament és explicar-se, 
ja ho he dit abans, ser rigorós amb el tractament dels temes, que la ciutat sigui 
protagonista, explicar-nos per tots els mitjans, pels mitjans tradicionals que ha 
fet servir històricament aquesta administració, després de 30 anys 
d’ajuntaments democràtics, i per mitjans més moderns i més innovadors.  Per 
tant, explicar-los, explicar-nos, també sovint treballem per facilitar la feina als 
professionals d’aquest sector.  Per tant, la proposta que li faig és que la retiri i 
que un dia parlem a la Comisió Informativa sobre això que vostè n’hi diu 
“informació a la ciutadania”, i sinó votarem en contra. 
 
JOAQUIM ARRUFAT 
 
Però crec, sincerament, eh?, i no amb voluntat d’ofendre res, però crec que hi 
ha la pell molt fina, eh?, amb el () que ha utilitzat.  Nosaltres parlem sobretot de 
que hi ha una percepció a la ciutadania que quan hi ha informació institucional 
és propaganda del govern i no és una percepció meva, del regidor només, ni 
del grup municipal.  Crec que... no diré que és majoritària, però que hi és 
aquesta percepció, que quan es fan campanyes institucionals s’està fent 
propaganda del govern.  I què millor per a la ciutadania que saber que són tots 
els grups municipals els que acorden la comunicació institucional, entre tots, i 
que té la garantia que allò que està llegint ha passat pels sis grups municipals i 
és... 
 
ALCALDE 
 
No, només per no liar-nos, en el sentit... ella demana si la deixa sobre la taula i 
sinó passem als altres grups. 
 
JOAQUIM ARRUFAT 
 
Bueno, doncs, de la frase “tenir la pell molt fina”, justament anava pel camí de 
dir que no entenem què hem de deixar sobre la taula, si és tan senzill com que 
passi per Comissió Informativa.  No hi ha una Comissió Informativa per tractar 
aquests temes, hi ha una Comissió Informativa on la senyora Mila Arcarons 
tracta temes de comunicació que no inclouen aquests, que no inclouen 
aquests, o almenys en un any no se n’ha inclòs cap, ni en els dos anys 
anteriors.  No inclouen aquests temes, perquè no és matèria de Comissió 
Informativa. Això és una competència que el govern legítimament utilitza, 
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doncs, pròpiament sense passar per Comissió Informativa, com tantes d’altres, 
legítimament, i nosaltres proposem que... però hi ha d’haver voluntat a darrere 
de que això passi realment per Comissió Informativa i que la percepció de la 
ciutadania sigui: no, escolti’m, és que ara la comunicació aquesta ja no tinc 
l’excusa de dir que és propaganda governamental perquè ha passat pels sis 
grups, els sis grups estan d’acord en que la informació que m’ha d’arribar...  
 
Clar, poc rigor, li sembla que és exagerat parlar de poc rigor.  Som la capital 
comercial del nostre entorn, cert, creem sòl industrial i oportunitats per a la 
creació de noves empreses.  La diferència entre informació i discurs, en 
aquesta frase, home, és que no hi ha més espai per escriure res més i per 
especificar, però bé, potser ho podem qüestionar que això sigui una informació 
útil a la ciutadania per saber què s’ha fet amb els seus impostos.  Dir que 
“creem sòl industrial i oportunitats per a la creació de noves empreses”.  A mi, 
jo ho llegeixo, i no sóc regidor, i el primer que penso és: vaia, vaia cuento 
m’estan venent.  Potser perquè jo sóc... potser perquè jo penso el que penso, 
però vaia cuento en el sentit de que això és molt poc concret, això és una frase 
que segurament doncs diran tots els governs per quedar bé, i a mi això no em 
dóna informació útil i rigorosa de què estan fent amb els meus impostos.  Vaia, 
que potser som l’únic grup al plenari que pensa així i que ho veu així.  Llavors, 
vull dir, no és que retiri la moció, és que se’ns vota en contra i cap a casa, no hi 
ha cap problema.  Però nosaltres pensem que seria un exercici del govern de 
transparència i d’entendre que la comunicació, o sigui, la legitimitat de la 
comunicació queda reforçada per la participació de tot el plenari en la 
construcció dels missatges i de la informació que arriba a la ciutadania, jo crec 
que seria molt positiu, eh?, sincerament.  
 
ALCALDE 
 
Endavant, senyor Rodríguez.  Intueixo que no la deixa sobre la taula. 
 
JOAQUIM ARRUFAT 
 
No. 
 
SANTIAGO RODRÍGUEZ 
 
Gràcies, senyor alcalde.  Nosaltres compartim l’angoixa que expresa el regidor 
al respecte de les comunicacions o d’algunes comunicacions de l’Ajuntament.  
Compartim plenament, no?, i certament moltes vegades se supera aquella 
ratlla de la informació amb la de la publicitat, però en qualsevol cas aquí hi han 
els òrgans democràtics de control de les accions del govern i la... aquests 
aspectes tenen que ser fruit del control, del control dels grups municipals, no?, 
però d’un control posterior.  Nosaltres no estem a favor de la censura prèvia, 
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per un costat, de les informacions municipals, i per un altre costat tampoc no 
ens veiem en una Comisió Informativa en la qual haguem de debatre si 
l’expresió que ha de fer servir el govern per dir “estan urbanitzant la platja... ai, 
perdó, la plaça Llarga” –subconscient... més que res perquè pensava en 
vostès, eh?-, s’ha reurbanitzat la plaça Llarga, doncs segurament seria difícil 
arribar a un consens d’una comunicació, perquè per exemple, miri, nosaltres 
voldríem que digués: “i a més a més els veïns pagaran una part d’aquesta 
reurbanització perquè els grups del govern, més Convergència i la CUP no van 
votar una moció del Partit Popular”.  A llavorens, clar, resultaria difícil, resultaria 
difícil arribar a un acord sobre la comunicació.  De totes maneres, nosaltres 
estem d’acord en que moltes vegades el govern s’excedeix en les 
comunicacions en el sentit de que fa una determinada propaganda.  Però bé, 
en qualsevol cas crec que aquesta és la tasca de la resta de grups municipals, 
la de controlar el govern i la de dir-li en el govern: escolti’m, vostès això no ho 
estan fent bé i si s’ha de fer comunicació també per explicar en els ciutadans 
que el govern no està dient o no està fent les coses correctament, doncs també 
s’haurà de fer.  Per tant, nosaltres no donaríem suport en aquesta moció. 
 
ALCALDE 
 
Gràcies.  Senyora Lloveras. 
 
NEUS LLOVERAS 
 
Bé, el grup municipal de Convergència i Unió li haig de dir que trobem la moció 
bastant fluixa.  Els acords... creiem que és un tema important, però l’acord que 
proposen, una censura prèvia, la veritat és que no creiem que aporti, que sigui 
la manera de solucionar el problema.  Per altra banda sí que li diré que 
conceptualment compartim i estem totalment d’acord que els mitjans de 
comunicació municipal s’utilitzen de manera abusiva i improcedent per fer 
propaganda de l’acció de govern, estem totalment d’acord.  Ara bé, ja li dic, 
crec que aquesta... la moció... la seva explicació i la moció és poc consistent, 
és fluixa i per aquest motiu ens abstindrem.  Gràcies. 
 
ALCALDE 
 
Gràcies.  Endavant Quim, senyor Arrufat. 
 
JOAQUIM ARRUFAT 
 
Bé, que la moció sigui fluixa no... tampoc ho acabem d’entendre.  Nosaltres 
proposem tan senzillament com que passi a ser matèria de Comissió 
Informativa, com tants d’altres temes.  Censura prèvia?, bueno, la paraula per 
votar-hi en contra i quedar-se tranquil, no?, perquè si el que proposa la CUP és 
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censura prèvia i bueno, i vénen els dolents i tot, llavors ja queda justificat, ja 
queda justificat que no fem cas al que diu el fons de la qüestió i avant, no?  
 
Censura prèvia.  Hi ha molts, hi ha moltes matèries que passen per Comissió 
Informativa i les comissions no censuren l’acció de govern, la comenten.  El 
govern tirarà endavant igualment, la comenten, etc., vull dir, estan d’acord o no 
i fan preguntes, i hi ha respostes i hi ha una explicació.  No és una censura 
prèvia, les comissions informatives no van censurant l’acció de govern cloc, 
cloc, cloc, i la van tallant i van amputant tot, no.  Les comissions informatives 
és el lloc on nosaltres podem discutir, preguntar, etc., que no sigui al Ple, 
perquè sinó haurem de presentar mocions al Ple cada vegada que surtin un 
fullet d’aquests, i no és, no és l’objectiu.  És així de senzill, vull dir, ni és 
censura prèvia, ni vénen els dolents, ni res de tot això, ni és fluixa, és senzilla.  
No és fluixa, és senzilla.  Tenim moltes mesures, eh?, també de... o sigui, 
preparades en tenim moltes, de... al voltant de la comunicació institucional, 
maneres de regular-la, de fer-la més participada, etc., però no les posarem en 
aquesta moció justament perquè preteníem i vèiem molt lògic que fos una 
moció compartida per tothom i, per tant, simplement que passessin a ser 
matèria de Comissió Informativa.  Ja està, no censura prèvia, com tants altres 
temes, vull dir, com si se’ns vol presentar a posteriori, però amb unes 
explicacions i un quadre de: mira, ara sortirà això, al març l’altre, el full 
informatiu del gener inclourà allò altre, i l’any que ve pues en comptes de 
l’auditori, o posarem l’auditori però en comptes de virtual ja serà real a la foto.  
Doncs que se’ns expliqués, se’ns expliqués això, ja està.  Era molt... fluixa, 
senzilla. 
 
PALMIRA ARCARONS 
 
No, només volia reiterar algunes de les meves paraules i no és que tingui la 
pell fina, només intentava fer arribar les meves reflexions i les meves 
consideracions i dir-li, senyor Arrufat, que això que vostè demana ho podem fer 
a la Comisió Informativa que lidera el senyor Sanabra.  Que la mesura que 
hem considerat que hi havien temes d’interès vinculats a Comunicació, els hem 
debatut o els hem explicat aquí, i jo m’he ofert en aquest sentit de dir-li: si vol 
fem això i si vol debatem, i segurament... no sé si ens posarem d’acord o no sé 
si ens posarem o no d’acord, també per aquest concepte que vostè té de 
control, no?, i que algun altre grup ha manifestat que era censura, no sé si en 
una Comisió Informativa hem d’analitzar el paper que sortirà sobre una cosa 
concreta, però jo li estic dient que podem parlar del que vostè està demanant, 
quina és la pauta informativa i comunicativa de l’Ajuntament.  Li he suggerit 
això, que ho fem en el marc de la Comisió del... que presideix el senyor 
Sanabra. 
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ALCALDE 
 
Passem a la votació, doncs.  Vots a favor?  Absten... Vots en contra?  
Abstencions.  Decau amb els vots del govern i del grup Popular, l’abstenció de 
Convergència i el vot a favor de la CUP. 
 
Es vota la moció, la qual es desestima amb el resultat següent: 
 
                   Vot a favor: CUP (1) 
                   Vots en contra: PSC, PP, ICV-EA i ERC (15) 
                   Abstencions: CiU (6)  
 

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

 
ALCALDE 
 
Passem a la darrera moció, que és la 10, eh?, que és la moció de 
Convergència 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 en lloc 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 a 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, o simplement no s’han pres, 
el Grup Municipal de Convergència i Unió sol·licita al Ple Municipal l’adopció 
del següent 

ACORD: 
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“Instem 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 
 
Senyora Lloveras. 
 
NEUS LLOVERAS 
 
Nosaltres hem presentat aquesta moció, i és una continuació a d’altres 
mocions que ja hem presentat sobre aquest tema.  Com tothom sabem, la falta 
de liquiditat és un dels principals motius pels quals les empreses estan tancant.  
Aleshores, creiem que des de l’Administració s’ha de fer un esforç per fer els 
pagaments al més aviat possible i en una moció que vam presentar fa uns 
mesos vam demanar que s’acordés que l’Ajuntament pagués en tot cas com a 
més... màxim en 30 dies.  En aquell moment van fer una transaccional i es va 
acordar que s’intentaria, es faria tot el possible perquè així fos.  Aquests 
darrers mesos hem comprovat i ens ha arribat la informació per diverses 
bandes, de que això no s’està complint.  I demanaríem, perquè considerem 
que és un tema important i que afecta molt principalment a les empreses que 
treballen a l’Ajuntament, i que en aquests moments tenen problemes de 
liquiditat, demanaríem que l’Ajuntament fes un esforç per pagar als seus 
proveedors amb un termini màxim de 30 dies. 
 
Quan són les 20.14 hores, arriba el senyor FRANCESC XAVIER SÁNCHEZ 
VERA. 
 
ALCALDE 
 
Gràcies.  Senyor Sanabra. 
 
ALBERT SANABRA 
 
Avui és el dia de dir que no, senyora Lloveras, tampoc li votarem a favor 
aquesta moció.  A veure, jo, de tot el que ha dit vostè, penso que tothom hauria 
d’entendre de que l’Ajuntament fa grans esforços, grans esforços per reduir el 
terme de pagament.  No sé, què vol, que em jugui un cafè, un cafè a que no hi 
ha cap administració que pagui a 30 dies?, cap, cap ni una, cap.  Si... un no, 
els cafès que vulgui.  Perquè fixi’s, vostès diuen: un màxim de 30 dies des del 
registre de la factura als serveis municipals.  En aquests moments, ho vam 
explicar en el seu moment, no sé si era el dia que van presentar l’altra moció, 



 AJUNTAMENT DE 
VILANOVA I LA GELTRÚ 

 

 

 

de que existeix aquí el firmador, que en deuen haver sentit a parlar, per tant, 
quan arriba una factura a Intervenció, ràpidament s’escanneja i queda 
registrada.  Però és que aquesta factura encara segueix una sèrie de tràmits.  
O sigui, hi ha uns tràmits legals que s’han de seguir, que a partir d’un moment 
podrien estar a Tresoreria –una cosa és Intervenció i després Tresoreria-, i a 
Tresoreria en condició de pagar.  No sé si és el 2/2004, que era el texte refós 
de la Llei d’hisendes locals, que deu dir que les factures l’administració està 
obligada a pagar-les a 60 dies, a 60, però a 30 és un invent que s’ha tret el seu 
grup polític de Madrid i que vol que al govern de l’Estat doncs també sigui a 30 
dies. 
 
Bé, a mi ja m’agradaria també que les institucions, que també són 
administracions, ens paguessin a 30 dies a nosaltres.  Perquè d’aquesta 
manera nosaltres també podríem pagar segurament a 30 o a 60, que diu la 
Llei, en els nostres proveïdors.  Però a 30 dies, bueno, digui’m una 
administració que paga a 30 dies.   
 
Nosaltres, de tota manera, miri, jo he fet treure aquest de matí, no m’han pogut 
treure l’últim, el que m’han donat era el mes de desembre, a 30 de desembre, 
perquè entre altres coses estem preparant la liquidació un dia d’aquests que la 
tindrem, a 30 de desembre un 20% de factures a 30 de desembre, un 20%, 
entrades durant el mes de desembre, es van pagar el mateix desembre.  Un 
20%, una cinquena part.  A partir d’aquí, evidentment que hi ha factures que 
s’han pagat a 30 de desembre que eren de novembre, que eren d’octubre, que 
eren de setembre.  És veritat, negar això és obvi, és veritat.  I nosaltres fem 
grans esforços i evidentment al primer trimestre, al primer trimestre sempre hi 
ha problemes per pagar de liquidés.  Per què hi ha problemes al primer 
trimestre per pagar de liquidés?, no a l’Ajuntament de Vilanova sinó a la 
majoria d’ajuntaments, perquè al primer trimestre encara no hem ingressat 
pràcticament cap diríem ingrés en concepte dels padrons que en diem.  No 
hem girat els rebuts de l’impost municipal de vehicles, no hem girat l’IBI, no 
hem girat la brossa, no hem girat tots aquests rebuts que fem.  Per tant, és 
lògic que al primer trimestre els ajuntaments baixin, baixin fluixos de liquidés.  I 
vostès diuen: és que ens han arribat notícies de que durant aquests mesos, 
aquests dos mesos –suposo que vol dir això-, doncs hi pot haver alguna 
factura que s’hagi retrassat.  I no hem de dir que no, és possible, però també 
és possi... no, no és possible, però també és veritat de que al mes de 
desembre no tinc... i no és que no ho vulgui dir, perquè no ho pugui dir, a la 
propera Comisió Informativa els hi puc informar de quantes factures del mes de 
febrer, pròpies del febrer, haurem pagat al febrer.  Per tant, se’n paguen a 30 
dies, però és clar, són factures d’aquestes que pràcticament es porta en mà.  
Però contractes, contractes de la brossa, contractes de la neteja, grans 
contractes d’aquests no els paguen les administracions a 30 dies.  I els 
proveïdors ho saben que no es paguen a 30 dies.  I es poden pagar a 3 i a 4 



 AJUNTAMENT DE 
VILANOVA I LA GELTRÚ 

 

 

 

mesos i a més, i no hi ha cap problema.  El problema és de que si una 
empresa, una gran empresa, està cobrant a quatre mesos, i sempre va cobrant 
a quatre mesos, aquests diners l’ingressen.  El problema és el mes que està 
esperant, que encara que la factura fagi quatre mesos que està emesa, si 
aquell mes no els hi entra a llavorens es trenca aquesta cadena amb aquesta 
empresa.  Els petits proveïdors intentem paga’ls-hi a 60 dies i la majoria els 
paguem a 60, eh?, no a 30.  La majoria els paguem a 60 dies.  Per això he dit, 
havia començat dient pel final, no li podem acceptar aquesta diríem dir a 30 
dies.  No la podem acceptar, de veritat. 
 
ALCALDE 
 
Gràcies, senyor Sanabra.  S’han de posicionar els altres grups?  Doncs 
senyora Lloveras, endavant. 
 
NEUS LLOVERAS 
 
Quan es va aprovar aquesta moció fa uns mesos, en què ja demanàvem això 
mateix, el que vam acordar va ser que s’intentaria anar per pagar a 30 dies els 
proveedors.  Que ningú ho fagi no em serveix com a excusa.  A veure, crec 
que nosaltres hem de fer el que creiem que s’ha de fer, no?  I el que veu el 
ciutadà, que en molts casos en poblacions com la nostra és el mateix, és el 
que... el petit proveedor que vol cobrar i que alhora és ciutadà, és que si ell no 
paga puntualment els seus impostos li posen una multa, però en canvi, quan 
ha de cobrar de l’Ajuntament això es retarda.  En tot cas, estic d’acord amb 
vostè, la moció, a l’acord, podríem... nosaltres el que ens preocupen són 
aquests petits proveedors, precisament.  I jo crec que en aquests casos 
sobretot sí que l’Ajuntament podria fer un esforç i podria adquirir un compromís 
de que es fessin els pagaments a 30 dies, perquè vostè sap perfectament com 
està aquesta problemàtica i que realment aquests proveedors necessiten això.  
 
Tenint en compte que així ho vam acordar a la darrera moció i que vostè 
mateix ara ha expresat que està d’acord amb que amb els petits proveedors 
això s’hauria d’intentar, jo li demanaria que poguéssim acordar que, com a 
mínim amb els petits proveedors això es complís, i no com una voluntat de 
“s’intentarà”, sinó que l’Ajuntament realment pagarà en els proveedors de 
tamany petit a menys de 30 dies.  Li demanaria que poguéssim arribar a 
aquest acord. 
 
ALBERT SANABRA 
 
No, jo no li puc aceptar, perquè entre altres coses hauríem de començar 
parlant què són petits proveïdors, què és per a vostè un petit proveïdor?  Una 
factora... un senyor que no factura un milló d’euros l’any?  Un senyor que 
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només factura 10.000 euros cada mes?  No, ho dic perquè home, ara vostè 
m’està posant contra les cordes en aquests moments perquè li acepti la moció.  
Per això li dic, no li puc aceptar, no per... per... no, no 
 
ALCALDE 
 
Sembla raonable si hi ha un esperit, no?, del que diu el senyor Sanabra, que 
és que els petits proveïdors em sembla que fàcilment podem arribar a un acord 
del que és petit proveïdor.  No sé si... com es diu ara on line, diguem-ne, 
podem fer una moció nova sobre aquest tema, perquè la canvia 
substancialment, diguem-ne, sobre la marxa.  Per tant, potser ho parlen a la 
Comisió Informativa i amb la relació que mantenen habitual, doncs... 
 
NEUS LLOVERAS 
 
Senyor alcalde, en aquest sentit volia comentar que crec que és prou important 
arribar a un acord sobre aquest tema i, si li sembla, com que veig que ademés 
aquest acord pot ser possible, jo deixaria aquest tema sobre la taula per parlar-
ho a la Comisió Informativa i poder arribar amb un acord en ferm sobre aquest 
tema al proper Ple. 
 
ALBERT SANABRA 
 
D’acord. 
 
ALCALDE 
 
Esplèndid.   
 
Es deixa la moció sobre la taula. 
 
 

PREGUNTES ORALS 
 
17. El Grup Municipal de Convergència i Unió preguntarà al Ple sobre: 
 

• El projecte d’horts urbans 
 

PREGUNTES 
 
ALCALDE 
 
Molt bé, doncs passem a les preguntes.  La primera és del grup de 
Convergència sobre els horts urbans. 
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Senyora Llanas. 
 
ISABEL LLANAS 
 
Bé, nosaltres voldríem saber sobre l’estat d’execució del projecte aprovat en 
aquest mateix plenari amb data 1 de juny del present, pel que fa a la 
construcció dels horts municipals. 
 
IOLANDA SÁNCHEZ 
 
Bé, bàsicament doncs... suposo que em fa la pregunta perquè vostè no ve a la 
Comisió Informativa de Ciutat Sostenible i on tractem els temes 
mediambientals i és cert que hem anat fent alguna... algun comentari, però que 
no hem tractat en tot cas sobre això, però bueno, bàsicament li diré les línies 
de treball que realitzem respecte a l’interès de que tinguem doncs la capacitat 
a la nostra ciutat de contemplar doncs espais, espais petits i espais grans, on 
pugui donar-se el cultiu.   
 
Per un costat una és la línia de treballar amb les escoles.  Bàsicament s’ha fet 
un... jo crec que una extensió molt important d’horts escolars.  Vam començar 
de mica en mica i aquest projecte bàsicament està extès a quasi tots els 
centres escolars, exceptuant aquells que no tenen disponibilitat espaial, perquè 
doncs són patis encimentats o tenen problemàtiques perquè no hi ha un espai 
per col·locar això.  S’està treballant en la línia de les taules de cultiu i petits 
horts comunitaris en els centres cívics.  Concretament doncs al Centre Cívic de 
Sant Joan, al Centre Cívic de la Sardana i a Can Pahissa.  I en tot cas doncs la 
segona línia d’actuació és un espai d’un gran... de més dimensió, de parcel·lari, 
i en aquests moments el que s’han fet és doncs unes visites de diferents 
tècnics i ademés de diferents regidories, tècnic de Via Pública, de Jardineria, el 
tècnic de... els tècnics de Medi Ambient, també tècnics de Participació.  
Bàsicament visiten experiències que ja estan en marxa en altres ciutats, 
concretament al Prat del Llobregat i a Barcelona ciutat, de diferents tipus 
d’espai per estudiar la viabilitat, tant econòmica dels projectes, com la 
disposició.  Estem estudiant diferents espais a la nostra ciutat per a la ubicació 
i bàsicament doncs acabant de tancar els projectes de forma tècnica, per ser 
presentats evidentment a la Comisió Informativa per... 
 
ALCALDE 
 
S’ha acabat el temps. 
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ISABEL LLANAS 
 
Bé, jo voldria recordar que la moció que vàrem presentar en el contingut no 
parlava en absolut d’instaurar horts a les escoles municipals ni als centres 
cívics, sinó concretament de fer un cens dels terrenys destinats que es podien 
destinar a aquest projecte, de confeccionar un conveni per a possibles usuaris 
dels horts.  És a dir, un document regulador de l’ús i adjudicació amb els horts 
municipals.  Unes mesures previstes pel que fa a la col·laboració amb el 
Centre de Recursos i Informació Ambiental, que se n’encarregués de 
l’assessorament envers el cultiu, l’ús eficient de l’aigua, l’agricultura ecològica, 
el compostatge, la gestió de residus, etc.  La moció la podríem... si l’hagués 
reprès podria veure que tenia un altre contingut, que era més social i econòmic 
que no pas el que ja sabem que es coneix que s’està fent a les escoles, 
segurament amb una vesant més educativa que una altra cosa. 
 
IOLANDA SÁNCHEZ 
 
No li puc contestar, no tinc més temps. 
 
ALCALDE 
 
S’ha acabat el temps.   

 
18. El Grup Municipal de la CUP preguntarà: 
 

• Sobre els criteris per a la invitació de personalitats en 
dates assenyalades. 

• Sobre el compliment de la moció aprovada al Ple de maig 
de 2009, referent al 23 d’abril. 

 
ALCALDE 
 
Ara ve la pregunta de la CUP, la primera, que és sobre els criteris per a la 
invitació de personalitats en dates assenyalades. 
 
JOAQUIM ARRUFAT 
 
La pregunta és senzilla, hem escrit les dues preguntes amb tot el seu 
contingut.  Demanem, en concret... és fruit del dia de les Comparses.  Quin és 
el criteri que relliga... o sigui, per què es convida gent a les Comparses, quin 
criteri hi ha per convidar una determinada gent i una altra no.  La nostra 
sorpresa va ser, diguéssim, segons ens va explicar el cap de Protocol, surt 
d’Alcaldia la proposta, és una... per tant, és una proposta de l’alcalde o del 
govern, a la qual nosaltres no hi teníem accés en tot cas si no ens ho demana 
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l’alcalde, vull dir, no passa per... i què relliga doncs la Dolors Camats, diputada 
al Parlament, l’alcalde de Vilafranca, un regidor de Vilafranca, Francisco 
Romero, ex-alcalde, el director general de la Vuelta a España, el president de 
Sacir Vallehermoso i l’Alicia Sánchez Camacho, per citar alguns... vull dir, quin 
és el criteri, d’alguna manera, que Alcaldia posa sobre la taula a l’hora 
d’utilitzar les Comparses com un acte de... de promoció de la ciutat, imagino, o 
de... quin és el criteri. 
 
ALCALDE 
 
El criteri és convidar totes aquelles persones que qualsevol dels vint-i-cinc 
regidors proposa que siguin convidades.  I que... i aquelles també que 
suggereixen algunes entitats especialment, que suggereixen que es convidi.  
Sense més discriminació que aquesta.  Per tant, és una proposta que en el cap 
de Protocol li lliura l’alcalde, per entendre’ns, però que no l’elaboro jo, eh?  
 
JOAQUIM ARRUFAT 
 
Bé, doncs que hagués estat bé que ho haguéssim sabut. 
 
ALCALDE 
 
Fa anys que se sap, eh?, ho sap tothom en aquesta sala.  Perquè, de fet, tots 
els grups proposen persones per ser convidades. 
 
Segona pregunta.  Sobre el compliment de la moció aprovada al Ple de maig 
de 2009, referent al 23 d’abril. 
 
JOAQUIM ARRUFAT 
 
Quin és el grau de compliment de la moció aprovada al Ple de 9 de maig... ai, 
del maig de 2009 referent al 23 d’abril, en la qual, si no recordo malament, els 
acords eren declarar el dia de Sant Jordi el Dia de la Llengua Catalana i 
promoure un premi per a entitats o persones que haguessin destacat en la 
defensa de la llengua, si no recordo malament.  Quin és l’estat de compliment 
d’aquesta moció? 
 
JOSEP TOMÀS ÁLVARO 
 
No... finalment el premi no es va aprovar, el que es va quedar és que 
l’Ajuntament vam declarar aquell dia en el Ple que el 23 d’abril sigui el Dia de la 
Llengua Catalana a la ciutat.  Vam demanar també a la Generalitat valenciana, 
al govern de les Illes, que declaressin el 23 d’abril el Dia de la Llengua 
Catalana i vam tenir uns dubtes entre vostè i jo en si Andorra, la Franja i 
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l’Alguer també els incorporàvem, i Catalunya Nord, si vostè se’n recorda, i 
després doncs que allò que el dia 23 d’abril féssim un acte de commemoració 
a nivell de l’Ajuntament.  Estem treballant en aquest tema.  La setmana 
propera hi ha Comisió Informativa i t’informarem detalladament de com estan 
en aquests moments els actes que estem preparant, eh? 
 
JOAQUIM ARRUFAT 
 
D’acord, gràcies, felicitats però hagués estat bé, home, que si faig la pregunta 
de quin és el grau de compliment m’expliqués ara l’acte que farien el 23 d’abril.  
Però val, sí, sí, d’acord.  Gràcies. 
 
ALCALDE 
 
Molt bé. 
 
JOSEP TOMÀS ÁLVARO 
 
No pateixis, que a la Comisió Informativa, com vostè sap que sempre que ha 
preguntat quansevol cosa mirem... algunes potser no hem arribat a temps a 
dir-li, però normalment sempre ho fem. 

 
 

PRECS 
 
ALCALDE 
 
Precs.  Si els hi sembla anem per ordre, així...  Endavant, Isabel. 
 
ISABEL LLANAS 
 
És un prec adreçat al senyor Sanabra.  Voldria demanar-li la seva intervenció 
directa, i sobretot eficaç, en l’actualment crispada situació de conflictivitat 
laboral i de desgast personal del personal docent de l’Escola Municipal de 
Música i Conservatori Mestre Montserrat.  És una llàstima l’ambient enrarit i de 
desafecció que s’està vivint just en un moment en què la recent autorització 
com a Conservatori i la futura realitat de l’Auditori haurien de comportar un 
equip directiu i humà a l’alçada de les circumstàncies.  
 
D’altra banda, també és preocupant que aquesta situació pugui arribar a 
afectar els propis alumnes i pares del centre que, de fet, són els que m’han fet 
arribar aquesta inquietud, juntament amb alguns professors disconformes amb 
la situació que estan vivint d’un temps ençà. 
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ALCALDE 
 
Molt bé, recollim la... el suggeriment, el prec. 
 
Molt bé, docs s’aixeca la sessió.  
 
 

RESPOSTA A LA PREGUNTA FORMULADA PER ESCRIT PEL GRUP 
MUNICIPAL DEL PP (8 de març de 2010) 

 
 

• Sobre el núm. de baixes laborals que han hagut en els últims 3 
anys, per departaments i per mesos. 

 
A l’any 2007  249 treballadors van estar en situació d’IT/AT 
A l’any 2008  246 treballadors van estar en situació d’IT/AT 
A l’any 2009  249 treballadors van estar en situació d’IT/AT                           
 
Per departaments: 
 
   07 08 09 
 
Policia local  48 60 65 
S. Socials  15 12 15 
USM    33 36 21 
Cultura  15 21 15 
Educació  17 20 24 
Prom/mercats 12   9 12 
Urb/Proj.  34 21 26 
S. Viaris  16 10 13 
Resta Adm.  59 57 58  
_______________________________________________________________ 
 
 
Complert l’objecte de la convocatòria, s’aixeca la sessió a les 20.30 hores, de 
la qual s’estén la present acta. 
 


