ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL
PLE DE L’AJUNTAMENT DE 20 DE MAIG DE 2013
Acta núm. 8
A Vilanova i la Geltrú, quan són les 18:00 hores del dia 20 de maig de 2013,
sota la presidència de la senyora alcaldessa, NEUS LLOVERAS I MASSANA
(CiU), es reuneixen al saló de sessions de la Casa de la Vila les persones
següents:
GERARD MARTÍ FIGUERAS I ALBÀ
ARIADNA LLORENS I GARCÍA
GLÒRIA GARCÍA I PRIETO
MIQUEL ÀNGEL GARGALLO SERRANO
MARIA JOSEP RIBA HUGUET
JOAN GIRIBET DE SEBASTIÁN
BLANCA ALBÀ I PUJOL
JOAN IGNASI ELENA GARCÍA
JUAN LUIS RUIZ LÓPEZ
JOAN MARTORELL MASÓ
XAVIER CARBONELL I CIRAUQUI
GERARD LLOBET SÁNCHEZ
MIGUEL ÁNGEL IGLESIAS MONTOUTO
GISELA VARGAS REYES
SANTIAGO RODRÍGUEZ SERRA
CARMEN MARÍA RODRÍGUEZ MARTÍNEZ
FRANCISCO ÁLVAREZ MARÍN
MARC FONT I RIMBAU
MARTA RIUS GALLART
IOLANDA SÁNCHEZ ALCARAZ
MANEL CLAVER ROSO

(CiU)
(CiU)
(CiU)
(CiU)
(CiU)
(CiU)
(CiU)
(PSC)
(PSC)
(PSC)
(PSC)
(PSC)
(PSC)
(PSC)
(PP)
(PP)
(PP)
(CUP)
(CUP)
(ICV)
(ICV)

SECRETARI
ISIDRE MARTÍ I SARDÀ
INTERVENTOR
CÈSAR RODRÍGUEZ SOLÀ
per efectuar una sessió extraordinària del Ple de l’Ajuntament en primera
convocatòria.
No assisteixen el Sr. FRANCESC XAVIER SÁNCHEZ VERA (CIU), el Sr.
ORIOL ESCALAS NOLLA (PSC), ni el Sr. RAIMON RÀFOLS FLORENCIANO
(CUP).

A continuació es tracten els punts de l’ordre del dia, els quals són els següents:
ORDRE DEL DIA
DICTÀMENS
COMISSIÓ INFORMATIVA DE SERVEIS A LES PERSONES
Hisenda
1. Modificació de l’Ordenança reguladora dels Preus Públics municipals
(Escoles)
Serveis Socials
2. Aprovació de la proposta de creació del servei de Centre Obert.
COMISSIÓ INFORMATIVA DE PROMOCIÓ DE LA CIUTAT
Cultura
3. Aprovació de la cessió gratuïta de “La Vela” al Departament de Cultura de
la Generalitat de Catalunya.
MOCIONS
4. Moció de la CUP per a la celebració d’assemblees municipals obertes.
5. Moció de la CUP en suport als treballadors de l’ACN, Catalunya Ràdio i
TV3.
6. Moció de la CUP per a l’organització d’una Fira de Cooperatives en el
marc de la Fira de Novembre.
7. Moció del PP per reformar l’Ordenança Municipal de Circulació.
8. Moció d’ICV contra la prospecció d’hidrocarburs en l’entorn de la costa
catalana.
9. Moció d’ICV per a la utilització de les finances ètiques en operacions
financeres de l’Ajuntament i en la promoció de l’activitat econòmica del
municipi.
10. Moció d’ICV per al manteniment del servei de ludoteques a Vilanova i la
Geltrú.
11. Moció del PSC per a la posada en marxa dels bucs d’assaig del Centre
Cívic del Molí de Vent.
12. Moció del PSC sobre la reforma urgent de la Renda Mínima d’Inserció i
de suport a la ILP de Renda Garantida de Ciutadania.

PREGUNTES
13. Preguntes del grup municipal del PSC:
•
•

Sobre la situació del sector industrial a Vilanova i la Geltrú.
Sobre la situació de l’ensenyament i ocupació a Vilanova i la Geltrú.
PRECS
1. SERVEIS A LES PERSONES. MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA
REGULADORA
DELS
PREUS
PÚBLICS
MUNICIPALS
(ESCOLES)

Es dóna compte de la proposta següent:
Al mes de desembre de 2012 es van aprovar definitivament les modificacions
de les Ordenances Fiscals i de l’Ordenança reguladora dels Preus Públics
municipals per a l’exercici 2013.
Dintre d’aquests canvis no es va incloure el de les escoles municipals de
música i art ja que les seves tarifes es corresponen no amb l’any natural sinó
amb el curs escolar (setembre a juny) i les vigents al curs 2012-2013 es van
aprovar pel Ple al mes de maig de 2012.
Atès que s’ha de procedir a l’actualització dels preus pel curs 2013-2014, es
proposa la modificació dels preus de l’Escola de Música Mestre Montserrat i
de l’Escola d’Art.
Per altra banda, des de la Regidoria d’Esports es proposa una modificació
sobre els beneficiaris en les tarifes bonificades de la natació escolar a l’apartat
d’ensenyaments esportius dels Preus Públics.
Vist l’informe d’Intervenció així com els estudis elaborats, una vegada
informats a la Comissió Informativa de l’Àrea en data 13 de maig de 2013, es
proposa l’adopció del següent
ACORD
“PRIMER. Aprovar provisionalment les modificacions dels Annexos 1 i 10 de
l’Ordenança reguladora dels Preus Públics municipals que tot seguit
s’especifiquen:

ANNEX 1
ENSENYAMENTS DE RÈGIM ESPECIAL A LES ESCOLES MUNICIPALS
1. ESCOLA CONSERVATORI
MONTSERRAT
Programa

MUNICIPAL

Matrícula

Sensibilització 1
180,00 €
Sensibilització 2
180,00 €
Programa Elemental 1r
180,00 €
Programa Elemental 2n
180,00 €
Programa Elemental 3r (+ PPG)
180,00 €
Programa Elemental 3r
180,00 €
Programa Elemental 4t (+ PPG)
180,00 €
Programa Elemental 4t
180,00 €
Programa Mitjà 5è
180,00 €
Programa Mitjà 6è
180,00 €
Programa Mitjà 7è
180,00 €
Programa Mitjà 8è
180,00 €
Joves i Adults A
180,00 €
Joves i Adults B
180,00 €
Joves i Adults C
180,00 €
Grau Professional 1r
180,00 €
Grau Professional 2n
180,00 €
Grau Professional 3r
180,00 €
Grau Professional 4t
180,00 €
Grau Professional 5è
180,00 €
Grau Professional 6è
180,00 €
Instruments Tradicionals
180,00 €
Conjunts Instrumentals
180,00 €
Música Activa - 18 anys
180,00 €
Música Activa + 18 anys
180,00 €
Participació conjunts instrumentals
107,10 €
Proves d’accés al Conservatori de Grau Professional

DE

MÚSICA

Quota
mensual

MESTRE

Matrícula
reduïda

Quota
mensual
reduïda

54,00 €
103,00 €
39,20 €
65,00 €
103,00 €
47,00 €
110,50 €
103,00 €
76,70 €
112,30 €
103,00 €
78,00 €
146,50 €
103,00 €
101,40 €
134,40 €
103,00 €
93,30 €
155,00 €
103,00 €
107,30 €
121,60 €
103,00 €
84,40 €
114,90 €
103,00 €
79,60 €
114,90 €
103,00 €
79,60 €
114,90 €
103,00 €
79,60 €
114,90 €
103,00 €
79,60 €
173,70 €
103,00 €
123,30 €
164,50 €
103,00 €
116,80 €
170,00 €
103,00 €
120,70 €
123,50 €
139,00 €
63,50 €
126,00 €
139,00 €
64,80 €
168,50 €
139,00 €
86,60 €
168,50 €
139,00 €
86,60 €
189,21 €
139,00 €
99,20 €
194,00 €
139,00 €
101,60 €
112,80 €
103,00 €
91,40 €
108,50 €
103,00 €
77,90 €
108,80 €
103,00 €
78,30 €
138,20 €
103,00 €
96,80 €
21,60 €
50,50 €
13,70 €
quota única de 72,00 €

ASSIGNATURES OPTATIVES:
El preu de les optatives obligatòries està inclòs en les tarifes del curs en el qual s’està
matriculat. Per a la resta d’optatives, s’haurà de satisfer per assignatura la quota següent:
a) Optativa individual, per hora ........ 74,00 €
b) Optativa col·lectiva, per hora ....... 49,00 €
Si la durada de l’assignatura optativa és inferior a l’hora, la tarifa es reduirà proporcionalment al
temps d’ensenyament.

La segona matrícula i següents d’una mateixa assignatura, implica un recàrrec del 25%
En el supòsit que l’equip directiu de l’escola requereixi els serveis d’una persona experta en algun
instrument, com a reforç a un grup instrumental, aquesta estarà exempta de pagar cap quota.

Notes comunes:
1)
2)
3)
4)

5)
6)

Gaudiran de tarifes reduïdes les persones empadronades a Vilanova i la
Geltrú amb sis mesos antiguitat al moment de formalitzar la matrícula.
Les quotes mensuals s’hauran de satisfer durant 10 mesos.
La matrícula es considera reserva de plaça, i amb aquesta consideració no
es retorna l’import pagat (llevat que l’alumne/a no aconsegueixi plaça).
Cas que es generin places vacants, un cop començat el curs, l’alumnat
haurà d’abonar:
a. Si la matrícula es formalitza abans del 31 de gener, el preu establert
en aquestes taxes.
b. Si la matrícula es formalitza amb posterioritat al 31 de gener, el 50%
de la matrícula i les quotes establertes.
La ràtio mínima per al programa de Joves i Adults és de 8 alumnes.
Gaudiran de bonificació els alumnes que compleixen la totalitat de les
condicions següents:
a. Tots els membres de la Unitat familiar hauran d’estar empadronats a
Vilanova i la Geltrú de manera ininterrompuda els darrers sis mesos
anteriors a la matriculació.
b. La Unitat familiar no haurà de posseir cap altre immoble que
l'habitatge habitual de la família, inclosa una plaça de pàrquing.
c. Cap dels membres de la Unitat familiar ha de tenir deutes amb
l'Ajuntament, ja siguin de dret públic o privat.

L’import de la bonificació s’obtindrà de la taula següent en funció dels
ingressos i el número de membres de la unitat familiar:
IPREM-2012
3 Vegades
4 Vegades
5 Vegades
6 Vegades

19.170,39
25.560,52
31.950,65
38.340,78

1
10%
0%
0%
0%

Membres Unitat Familiar
2
3
4
5 o més
30%
50%
50%
50%
20%
30%
35%
45%
10%
20%
30%
40%
0%
10%
20%
35%

2. ESCOLA MUNICIPAL D’ART I DISSENY
Alumnat NO VNG

Alumnat VNG
Matrícula
reduïda

Quota
mensual
Reduïda

Matrícula

Quota
mensual

CICLES FORMATIUS (GRAU
MITJÀ I GRAU SUPERIOR)

212,26 €

212,26 €

169,75 €

169,75 €

CURS PREPARATORI

126,92 €

126,92 €

90,60 €

90,60 €

TALLERS
• 2 hores setmanals
• 3 hores setmanals
• 4 hores setmanals

100,00 €
100,00 €
100,00 €

31,81 €
47,98 €
62,49 €

100,00 €
100,00 €
100,00 €

21,58 €
32,69 €
42,59 €

Programa

Notes comunes:
1) Gaudiran de tarifes reduïdes les persones empadronades a Vilanova i la
Geltrú amb sis mesos antiguitat al moment de formalitzar la matrícula.
2) La tarifa mensual s’haurà de satisfer de la manera següent:
a. Cicles formatius:
durant 5 mesos
b. Curs Preparatori i Tallers:
durant 9 mesos
3) La matrícula es considera reserva de plaça, i amb aquesta consideració
no es retorna l’import pagat (llevat que l’alumne/a no aconsegueixi
plaça).
4) Els obligats al pagament que compleixen les condicions establertes dels
punts 1-3 del article 3 de l’Ordenança Fiscal General gaudiran d’una
bonificació d’acord amb el següent quadre de bonificacions:
%
Bonificació

Núm.
membres
família

25%

20%

15%

10%

0%

llindar
renda

llindar renda

llindar renda

llindar renda

llinda de renda

1

menor
o=
9.000

de
9.000

a
10.500

de
10.500

a
12.000

de
12.000

a
16.000

més de
16.000

2

10.500 10.500

12.500

12.500

15.000

15.000

22.500

22.500

3

14.000 14.000

16.500

16.500

19.500

19.500

29.600

29.600

4 o més

16.500 16.500

19.500

19.500

23.000

23.000

35.000

35.000

S’entendrà per ingressos bruts familiars la suma dels ingressos anuals de cadascun
dels membres de la unitat familiar.

1) Ni el subjecte passiu ni els altres membres de la unitat familiar no hauran de
posseir cap altre immoble excepte l’habitatge habitual que inclou fins a dues
places d’aparcament.
2) Tots els membres de la unitat familiar hauran d’estar empadronats a Vilanova i la
Geltrú.
3) L’Ajuntament establirà per acord de la Junta de Govern Local el procediment i els
requisits documentals necessaris per acollir-se a les esmentades condicions
generals.

3. LLARS D’INFANTS MUNICIPALS
Euros
- ESCOLARITZACIÓ JORNADA COMPLETA, es considera el curs
escolar de setembre a juny (10 mesos)
- ESCOLARITZACIÓ MES DE JULIOL, aquest servei restarà obert
les tres primeres setmanes del mes. Per tal d’acollir-s’hi
s’ofereixen dos possibilitats:
b) ESCOLARTIZACIÓ MITJA JORNADA (matí)
c) NO ESCOLARITZACIÓ
- MENJADOR ESCOLAR, preu per dia
- MENJADOR ESCOLAR contractat mensualment, preu per dia
- HORES COMPLEMENTÀRIES (hora d’acollida), preu per cada
hora

193,00

83,00
zero
6,85
5,50
3,10

Notes comunes:
1) A l’hora de fer efectiva la matriculació, serà requisit necessari presentar
el rebut de pagament d’una mensualitat. Aquest pagament es
considerarà la quota corresponent al mes de setembre (primer mes del
curs escolar).
2) Les quotes es pagaran a través del banc o caixa, els primers dies de
cada mes.
3) Les baixes definitives s’hauran de comunicar 15 dies abans que s’acabi
el mes, a l’efecte de poder cobrir la vacant. En cas de baixa no es
retorna l’import de la mensualitat.
4) Durant els períodes de baixa temporal justificada l’usuari haurà d’abonar
igualment la quota pel concepte d’escolaritat.
5) Les baixes que es produeixin durant els mesos de juny i juliol no donen
dret a devolució de la quota.
6) El servei de menjador escolar es podrà contractar per mesos o per dies.
7) En el supòsit que es tingui contractat el servei de menjador escolar, i es
facin absències justificades, s’haurà de pagar igualment el rebut

corresponent, però en aquest es descomptarà –a partir del 5è dia- un
1,90 € per dia no utilitzat.
8) El servei d’hores complementàries només podrà ser utilitzat pels infants
d’1 a 3 anys, en cap cas pels infants de 0-1 any.
9) Els obligats al pagament que compleixen la totalitat de les condicions
establertes a l’article 3 de l’Ordenança Fiscal General gaudiran d’una
bonificació del 50% a les quotes d’escolarització (no es bonifiquen les
quotes de menjador ni les d’hores complementàries).
10) Les famílies nombroses gaudiran d’una bonificació del 30% de les tarifes
reduïdes.

4. ESCOLES D’ENSENYAMENTS ESPORTIUS.
A) ESPORTIU LA PISCINA
Es dóna nova redacció a l’apartat de Cursets Natació escolar:
Cursets
Natació escolar (import mensual):
1 dia setmana (P3, P4) ............................................
1 dia setmana (P5) ..................................................
1 dia setmana (1er primària) ...................................
1 dia setmana (2on primària en endavant) .............

1
Euros
14,87
14,87
10,66
11,73

2
Euros
14,87
10,31
5,33
11,73

ANNEX 10
FORMACIÓ AERONÀUTICA
La formació bàsica aeronàutica per a l’obtenció d’una llicència A1, A2, B1.1 i
B1.2 que s’imparteix a l’Escola de Formació Aeronàutica de Vilanova i la
Geltrú (d’ara en endavant EFAV) està legislada per les Parts 66 i 147 del
Reglament (CE) Nº 2042/2003 de la Comissió de 20 de novembre de 2003
sobre el manteniment de l’aeronavegabilitat de les aeronaus, productes
aeronàutics, equips i l’aprovació de les organitzacions i personal que participa
en les diferents tasques.
Aquesta formació, repartida en mòduls, contempla mòduls teòrics, mòduls
pràctics i mòduls de pràctiques reals en empresa. Cada mòdul té un nombre
d’hores –teòriques, pràctiques i en empresa- determinat per l’EFAV d’acord
amb la normativa de la Part 66.
La formació queda de la manera següent:

Tipus d’hores
Hores teòriques
Hores pràctiques
Hores en empresa
TOTAL

A1
240
390
170
800

A2
205
305
140
650

B1.1
1.200
750
450
2.400

B1.2
1.002
600
398
2.000

L’EFAV també té aprovada, per part de l’Agència Estatal de Seguretat Aèria,
la conversió entre cursos de subcategories diferents, la realització d’exàmens
d’accés lliure i d’exàmens d’aixecament de diferències.
La Part 66 del Reglament 2042/2003, estableix que tot/a alumne/a pot anar
fent la formació de manera modular –seguint l’ordre que ell/a mateix/a
estableixi- en el període màxim de deu anys.
Els estudis de Tècnic de Manteniment d’Aeronaus estan subvencionats en
part per la Generalitat de Catalunya i per la Diputació de Barcelona. Els preus
públics que aquí s’expressen cobreixen el 40% del cost de la formació.
PREUS PÚBLICS:
1) Ingrés a l’escola
Aquest preu públic cobreix els deu anys en què l’alumne/a té
dret, per llei, a acabar la formació d’una subcategoria, o fins i
tot enllaçar amb d’altres subcategories. El pagament de
l’ingrés a l’escola es fa abans de començar el curs, en el
moment en què es comunica a l’alumne/a que ha estat
seleccionat/da per ocupar una de les 40 places de primer. Si
l’alumne/a, per la seva pròpia voluntat, causa baixa abans del
dia de presentació del curs, se li retornarà l’import de l’ingrés
a l’escola. Si causa baixa en el dia de la presentació, o en
dies posteriors, no se li retornarà la quota d’ingrés.

592,25 €

2) Hora de formació teòrica i pràctica, per hora
El preu del mòdul sorgeix de multiplicar 4,53 € pel nombre
d’hores del mòdul. Aquest pagament dóna dret a dos
exàmens i a l’avaluació pràctica del mòdul. Cada vegada que
l’alumne/a s’hagi de tornar a matricular per repetir el mòdul,
tindrà una penalització del 10% respecte al preu hora de
l’ultima matriculació. A l’igual que en l’apartat número 1, si el
mòdul ja ha començat no es retornarà cap quantitat pagada.

4,53 €

3) Pràctiques reals en empresa, per hora
Perquè un/a alumne/a pugui anar a fer pràctiques reals en
una empresa, haurà d’haver aprovat tots els mòduls teòrics i

0,62 €

pràctics i pagar un preu públic de 0,62 € per hora de pràctica.
Si les pràctiques han començat no es retornarà cap quantitat
que hagi pagat l’alumne/a
4) Exàmens d’accés lliure dels mòduls de les subcategories A1;
A2; B1.1; B1.2
Nº
Mòduls
A1
A2
B1.1
1
Matemàtiques
23,69 € 23,69 € 46,35 €
2
Física
46,35 € 46,35 € 78,28 €
3
Fonaments d’electricitat
30,90 € 30,90 € 78,28 €
4
Fonaments d’electrònica
------------30,90 €
5
Tècniques digitals
23,69 € 23,69 € 61,80 €
6
Materials, equips i eines
78,28 € 78,28 € 113,30 €
7
Pràctiques de manteniment
133,90 € 133,90 € 150,38 €
8
Aerodinàmica bàsica
30,90 € 30,90 € 30,90 €
9
Factors humans
44,29 € 44,29 € 44,29 €
10 Legislació aeronàutica
59,74 € 59,74 € 74,16 €
11A Sistemes d’avions de turbina 156,56 €
------203,94 €
11B Sistemes d’avions de pistó
------109,18 €
------15 Motors de turbina de gas
93,73 €
------142,14 €
16 Motors de pistó
------78,28 €
------17 Hèlixs
30,90 € 30,90 € 46,35 €
5) Mòduls d’aixecament de diferències
Nº
Mòduls
2 Física (capítol 2.4)
3 Fonaments d’electricitat (capítol 3.18)
4 Fonaments d’electrònica (capítols 4.2 i 4.3a)
5 Tècniques digitals ( Mòdul complert)
9 Factors humans (Mòdul complert)
Legislació aeronàutica (capítols 10.1; 10.2; 10.3;
10
10.5a 10.6 Part M)
Sistemes d’avions de turbina (capítols 11.7a;
11A
11.7b ATA 25 i 11.17 ATA 38)
Sistemes d’avions de turbina (capítols 11.18 ATA
11A
45)
11A Sistemes d’avions de turbina (capítols 11.2 i 11.3)
Sistemes d’avions de pistó (capítols 11.7a; 11.7b
11B
ATA 25; 11.17 ATA 38)
15 Motores de turbina de gas (capítol 15.17)
17 Hèlixs (Mòdul complert)

B1.2
46,35 €
78,28 €
78,28 €
30,90 €
30,90 €
113,30 €
150,38 €
30,90 €
44,29 €
74,16 €
------157,59 €
------109,18 €
46,35 €

B1.1
23,69 €
23,69 €
23,69 €
61,80 €
44,29 €

B1.2
23,69 €
23,69 €
23,69 €
23,69 €
44,29 €

44,29 €

44,29 €

33,99 €

-------

23,69 €

-------

33,99 €

-------

-------

33,99 €

44,29 €
46,35 €

------46,35 €

6) Expedició de certificats de reconeixement

23,69 €

7) Cursos preparatoris per a exàmens per lliure o per a
exàmens per diferències, per hora

29,87 €

Bonificacions als preus públics:
1. L’alumnat que, un any abans d’iniciar la formació, estava empadronat a
Vilanova i la Geltrú, i continua estant-ho, tindrà una bonificació del 15%
en els punts 2, 3, 4 i 5 d’aquests preus públics.
2. Els/Les treballadors/es de companyies aèries que tinguin subscrit un
acord marc de pràctiques formatives amb l’EFAV tindran un 10% de
bonificació en els punts 4, 5 i 7 d’aquests preus públics.
3. Els/Les treballadors/es afiliats/des al sindicat de Tècnics de
Manteniment d’Aeronaus (ASETMA) tindran una bonificació del 10%
respecte als punts 4, 5 i 7 d’aquests preus públics.
4. Si un alumne aprova un mòdul amb el 100 per cent de les respostes
correctes, el valor econòmic d’aquest mòdul se li restarà en una
propera matriculació en un altre mòdul.
5. Els/Les tres alumnes que obtinguin el millor expedient acadèmic de la
seva promoció gaudiran d’una bonificació del 50% per fer un curs de
conversió entre subcategories.
SEGON. Exposar al públic l’acord precedent al tauler d’edictes de l'Ajuntament
durant trenta dies a comptar des del següent al de la publicació del
corresponent anunci en el "Butlletí Oficial de la Província" i també en un diari
de gran difusió de la província. En aquest termini els interessats podran
examinar l’expedient i presentar-hi els suggeriments i les reclamacions
escaients. Transcorregut el període indicat sense haver-se'n formulat cap,
l’acord adoptat restarà aprovat definitivament.
TERCER. En cas de no haver-se produït reclamacions, publicar al "Butlletí
Oficial de la Província", els acords definitius i el text íntegre de les
modificacions de l’Ordenança reguladora dels Preus Públics municipals, les
quals entraran en vigor a partir del dia següent al d’aquesta publicació, i
regiran mentre no s’acordi la seva modificació o derogació.”

ALCALDESSA
El primer punt és la modificació de l’Ordenança reguladora dels Preus Públics
municipals, escoles, que li passaré la paraula al regidor d’Hisenda, Miquel
Àngel Gargallo, perquè argumenti que deixarem aquest punt sobre la taula.
MIQUEL ÀNGEL GARGALLO
Gràcies, alcaldessa, bona tarda a tothom. En tot cas comentar que deixarem
sobre la taula el tema de les ordenances de les escoles. Aquest matí hem
plantejat en tot cas una modificació de lo que seria la modificació en l’Escola
d’Art, fent referència a una possible tarifació dels preus públics de l’Escola
d’Art. A nosaltres fent dades, en tot cas fent el recompte de lo que podria ser...
creiem que ens precipitem en tot cas amb les dues pujades que s’haurien de
plantejar: una donada pel canvi que s’ha plantejat de la Generalitat, de lo que
han sigut les diferents tipologies d’estudis, i per una altra part la que seria la
implicació de la nova tarifació social a l’Ordenança Fiscal.
Per tant, entenem de que per a nosaltres és millor passar aquests quinze dies,
parlar-lo tranquil·lament, fer un estudi econòmic més elaborat, i a partir d’allí
prendre una decisió que sigui una miqueta més racional i no precipitar-nos en
tot cas en aquesta decisió. Gràcies.
ALCALDESSA
Molt bé, gràcies regidor. Per tant, aquest punt queda sobre la taula i el
debatrem al Ple del mes de juny.
Es deixa sobre la taula aquest punt de l’ordre del dia.
2. SERVEIS A LES PERSONES. APROVACIÓ DE LA PROPOSTA
DE CREACIÓ DEL SERVEI DE CENTRE OBERT.
El secretari llegeix la part dispositiva de la proposta següent:
Relació de fets
L’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú disposa de serveis d’atenció a la infància i
l’adolescència que s’organitzen amb l’objectiu de promoure espais de joc i
socialització estructurats en dos blocs:
D’una banda es disposa de les ludoteques i espais de lleure i conciliació, que
són serveis amb finalitats lúdiques, socioeducatives, cíviques, culturals i

inclusives, i que tenen com a objectiu principal garantir el dret de l’infant al joc,
donar resposta a la conciliació de la vida familiar, laboral i personal, i incidir en
el desenvolupament integral de la persona. El nivell d’ocupació d’aquests
serveis s’ha mantingut molt baix i es va prendre la decisió d’adreçar-hi menors
en situació de risc derivats pels serveis socials, malgrat no ser serveis
específics per aquests infants.
D’altra banda hi ha els serveis d’Espai Jove i Espai d’Acció, que van començar
a prestar-se l’any 1993, dirigits especialment, però no de forma exclusiva, a
infants i adolescents derivats dels serveis socials bàsics.
Aquest model de serveis ha donat cobertura al lleure dels infants i adolescents
de la ciutat, però no atén de forma suficient ni amb l’especialització necessària
la població més desprotegida i en situació de risc social.
Per tal d’optimitzar aquesta atenció i complir amb els requisits establerts a la
Cartera de serveis socials vigent (Decret 142/2010, d’11 d’octubre, pel qual
s’aprova la cartera de serveis socials 2010-2011), es proposa una
reorganització dels serveis d’atenció a la infància i l’adolescència, amb la
creació del servei de CENTRE OBERT.
Segons la Cartera de serveis socials, els Centres Oberts són una prestació
garantida i es defineixen com un servei diürn preventiu, fora de l’horari
escolar, que dona suport, estimula i potencia l’estructuració i el
desenvolupament de la personalitat, la socialització, l’adquisició
d’aprenentatges bàsics i l’esbarjo, i compensa les deficiències socioeducatives
de les persones ateses mitjançant el treball individualitzat, el grupal, la família,
el treball en xarxa i amb la comunitat, i és un servei de prestació obligatòria
pels municipis de més de 20.000 habitants.
Les funcions d’aquests centres són prestar serveis d’intervenció
socioeducativa no residencial per a infants i adolescents, proporcionant-los
acolliment i convivència, atenció individual i en grup, derivació i integració a
recursos normalitzats de la comunitat, així com la coordinació amb els serveis
bàsics d’atenció social pel treball familiar.
L’objecte dels centres oberts és proporcionar atenció a tots els menors en
situació de risc, afavorint el seu desenvolupament personal i integració social i
l’adquisició d’aprenentatges, prevenint i evitant el deteriorament de les
situacions de risc i compensant dèficits socioeducatius, i són serveis que
també estan oberts a la resta d’infants de la població.
El Centre Obert incorpora en la seva organització les activitats i serveis que
fins ara es desenvolupaven a les ludoteques i espais de lleure i conciliació i

els espais jove i d’acció, raó per la qual, a partir de la creació del Centre Obert,
aquests serveis deixaran d’existir.
Fonaments de dret
De conformitat amb allò que estableixen la Llei 7/1985, de bases del règim
local; el Decret Legislatiu 2/2003, que aprova el Text Refós de la Llei
Municipal i de règim Local de Catalunya; i el Decret 179/1995, de 13 de juny
Reglament d’Obres Activitats i Serveis (ROAS).
Es proposa al Ple de la corporació l’adopció del següent
ACORD
PRIMER. Aprovar inicialment l’establiment del servei de Centre Obert, amb les
característiques i funcions requerides a la Cartera de Serveis Socials vigent
(Decret 142/2010, d’11 d’octubre, pel qual s’aprova la cartera de serveis
socials 2010-2011), de conformitat amb la memòria justificativa que obra a
l’expedient, així com el projecte d’establiment i el reglament que el regula, els
preceptes del qual es transcriuen al punt quart de la part dispositiva del
present acord.
SEGON. Els efectes econòmics que es deriven de l’establiment d’aquest
servei aniran a càrrec de l’aplicació de despeses corresponent al Programa
d’infància i adolescència del pressupost de Serveis Socials vigent, atès que el
Centre Obert substitueix activitats i serveis que ja s’estaven prestant.
TERCER. Sotmetre el present acord i el seu expedient administratiu a
informació pública per un termini de 30 dies, inserint anuncis al BOPB, DOGC
i al Tauler d’edictes municipal. Durant aquest termini, les persones
interessades podran consultar l’expedient i formular les reclamacions i
suggeriment que estimin oportuns. En el cas que no es presenti cap
reclamació o suggeriment durant aquest termini, aquest acord es considerarà
aprovat definitivament.
QUART. Text íntegre del Reglament Regulador del servei de Centre Obert:

REGLAMENT DE RÈGIM INTERN DEL SERVEI DE CENTRE OBERT
AL MUNICIPIDE VILANOVA I LA GELTRÚ
1. OBJECTE I DEFINICIÓ
L'objecte del present reglament és regular el funcionament i el règim intern del Centre Obert de
la ciutat de Vilanova i la Geltrú.
Aquest Reglament de Règim Intern és d’aplicació a tots els membres que formen part de la
comunitat educativa del recurs de Centre Obert: educadors, personal de direcció i gestió,
tècnics municipals, pares i mares, infants i adolescents participants del servei.
Els Centres Oberts, segons la Cartera de serveis socials 2010-2011 (que és actualment la
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vigent) són una prestació garantida i es defineixen com un servei diürn preventiu, fora de
l’horari escolar, que dóna suport, estimula i potencia l’estructuració i el desenvolupament de la
personalitat, la socialització, l’adquisició d’aprenentatges bàsics i l’esbarjo, i compensa les
deficiències socioeducatives de les persones ateses mitjançant el treball individualitzat, el
grupal, la família, el treball en xarxa i amb la comunitat.
Definició del servei
1. Els Centres Oberts, són serveis diürns públics d’Acció Socioeducativa, que realitzen una
tasca preventiva, fora de l’horari escolar, donant suport, estimulant i potenciant l’estructuració i
desenvolupament de la personalitat, la socialització, l’adquisició d’hàbits bàsics i l’esbarjo, i
compensen les deficiències socioeducatives dels infants. Prioritzen l’atenció a la infància en
risc social i que han de permetre la detecció, la prevenció, la normalització i la integració
d’aquests infants.
2. La funció del Centre Obert és oferir un marc i un espai als infants que requereixin un suport
assistencial, formatiu o que estiguin immersos en una potencial situació de risc, on, mitjançant
la relació educativa, i a través d’experiències positives i enriquidores els ajudi a tenir una
socialització adequada i unes bones relacions amb el seu entorn.
3. Estan tipificats dins la cartera de serveis socials com a serveis bàsics garantits.
Dependència del servei
La titularitat i responsabilitat del Centre Obert municipal resideix en l’Ajuntament de Vilanova i
la Geltrú i per delegació en la regidoria de Serveis Socials.
La responsabilitat última del bon funcionament del centre recau en la regidoria de Serveis
Socials i en la direcció de la mateixa. La Direcció de Serveis Socials designarà, un tècnic/a
municipal responsable del bon funcionament i del seguiment i control del recurs. Aquest/a
professional vehicularà les relacions professionals entre l’entitat gestora i l’Ajuntament de
Vilanova i la Geltrú.
El Centre Obert també disposarà d’una figura de coordinació que vehicularà per la seva part
les relacions entre el Centre Obert i els Serveis Socials.
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Decret 142/2010, d’11 octubre, pel qual s’aprova la cartera de serveis socials 2010-2011.

El seguiment i avaluació dels infants/adolescents es realitzarà entre els/les educadors/es del
Centre Obert i els/les educadors/es de Serveis Socials referents en cada cas, en els espais de
coordinació de l’equip educatiu del centre amb una periodicitat mensual.
S’adscriuran al Centre Obert un equip de professionals que haurà de complir la ràtio vigent
respecte al nombre d’infants per professional.
Es podrà disposar d’altres col·laboradors els quals poden tenir caràcter voluntari i sempre i
quan l’entitat que els gestiona disposi d’una pòlissa d’assegurança i responsabilitat civil.
Trimestralment es farà una avaluació del servei en coordinació entre els/les educadors/es de
Serveis Socials i els/les educadors/es del Centre Obert per tal de fer un seguiment i una
avaluació global del funcionament del recurs des de tots els punts de vista.
Caldrà garantir en qualsevol moment un canal de comunicació i informació fluid i directe entre
els professionals de Serveis Socials i l’equip educatiu d’atenció directe del Centre Obert.
A la finalització de cada curs el Centre Obert presentarà a l’Ajuntament una memòria tècnica i
administrativa de la gestió realitzada i dels infants/ adolescents segons el model proforma que
faciliti l’Ajuntament.
Treball en xarxa amb l’entorn
Els professionals del Centre Obert han de treballar per aconseguir una presència comunitària
del servei, per tal d’afavorir processos de canvi en l’entorn i millores comunitàries.
El Centre Obert s’entén com a institució pont entre el subjecte i la xarxa social comunitària.
L’objectiu últim és proporcionar a l’infant o jove l’autonomia necessària per a possibilitar la
seva circulació per la xarxa social.
L’equip educatiu del Centre Obert procurarà contactar i coordinar-se amb els professionals de
les diferents entitats que treballen amb la població atesa al Centre Obert, assegurant així
l’atenció integral de l’infant i l’adolescent.
El treball en xarxa permet potenciar també les xarxes informals de solidaritat, la recepció i
detecció de demandes i/o necessitats des de la pròpia comunitat, i la prevenció en situacions
de risc.
2. OBJECTIUS CENTRE OBERT
Objectius Marc
1. Disposar d’un recurs que permet una atenció especialitzada en la prevenció de situacions
de risc social i que es troba dins el medi habitual del nen/a- adolescent.
2. Enfortir la intervenció socioeducativa del territori en el marc dels serveis socials bàsics.
3. Disminuir, prevenir i evitar el deteriorament de les situacions de risc a partir d’un procés
d’acompanyament.

Objectius del servei
-

Donar suport, estimular i potenciar l’estructuració i el desenvolupament de la personalitat
de cada noi/a.
Donar suport, estimular i potenciar el desenvolupament de la socialització.
Donar suport, estimular i potenciar l’adquisició d’aprenentatges bàsics.
Compensar deficiències socioeducatives, adquirir aprenentatges i competències pròpies
de l’edat.
Compensar dèficits en els aprenentatges bàsics i reduir el fracàs escolar.
Prevenir situacions de vulnerabilitat social en els infants i adolescents atesos oferint un
espai obert on es treballin els processos de socialització i integració social.
Enfortir la intervenció socioeducativa del territori en el marc dels serveis socials bàsics.
Potenciar l’adquisició d’hàbits bàsics a partir del treball en la vida quotidiana.
Potenciar la integració de l’infant/ adolescent en activitats socials, lúdiques i/o esportives
del seu entorn, amb la finalitat de treballar processos de normalització dintre del mateix
territori.
Oferir a les famílies dels infants i adolescents un assessorament educatiu en relació a les
carències dels infants/ adolescents i la normalització educativa.
Treballar amb les famílies i els seus fills/es processos de socialització i integració social.

3. DESTINATARIS I CAPACITAT
1. Els destinataris del servei són infants i adolescents i llurs famílies que per motius físics,
psíquics o socials es troben en diverses situacions i graus de vulnerabilitat social. En cap
cas estaran fora de l’interval de 3 a 18 anys.
2. La coordinació de l’equip socioeducatiu del centre obert i els professionals de serveis
socials bàsics vetllarà per la heterogeneïtat en la composició del grup.
3. Cada grup tindrà com a màxim 20 places donat que tindran dos professionals per a grup.
Els grups estaran ubicats en cada sector de serveis socials bàsics (Mar, Ponent i Llevant).
Hi haurà un sol grup d’adolescents (13-16 anys) al municipi.
La ubicació dels serveis podrà variar en funció de diferents motius, i serà sempre comunicat
amb prou antelació.
4. Vies d’accés:
-

70% infants derivats dels equip bàsics de serveis socials.
30% participants que demanen la seva entrada al servei

4. EQUIP DE PROFESSIONALS
Els centres oberts disposaran de dos professionals, un/a educador/a social i un/a integrador/a
social. La quantitat d’hores setmanals a realitzar s’establiran anualment d’acord amb les
necessitats del servei i la disponibilitat pressupostària. La ràtio de les activitats és de 10
infants/ adolescents per cada professional.
L'equip professional del Centre Obert està format per:
- 1 educador/a social - responsable del Centre Obert.
- 1 integrador/a social.
Es consideraran col·laboradors tots aquells organismes públics i/o privats que signin conveni
de pràctiques amb l'Ajuntament pel desenvolupament de funcions que responguin als perfils

professionals adscrits al Centre Obert. A les persones en pràctiques se’ls assignarà un
professional de referència i la seva tasca es correspondrà al projecte que hagin de
desenvolupar, consensuat entre el centre educatiu i la persona responsable del centre obert.
La figura dels voluntaris/àries serà possible sempre i quan provinguin d'una institució
d'iniciativa social i previ conveni de col·laboració entre aquesta i l'Ajuntament. En incorporarse al projecte es signarà un compromís de respecte a l’ideari del centre obert i la seva
normativa, així com d’assistència regular i per un període mínim de temps. En cap cas seran
col·laboradors permanents i caldrà emmarcar-los dins d'un projecte i/o activitat concreta i
temporalitzada.
5. CALENDARI I HORARI DE FUNCIONAMENT
Anualment es determinaran en el programa anual del centre obert totes les condicions
organitzatives del recurs. Cal considerar imprescindible com a mínim, pel que fa a la
organització del recurs, els següents aspectes:
-

-

-

L’horari d’atenció directa dels infants/adolescents no serà inferior a 4 h/ setmanals.
Caldrà preveure sempre un horari suficient d’atenció als pares i mares els dies
d’atenció directa als infants.
El calendari d’atenció directa del Centre Obert es regirà orientativament pel calendari
escolar determinat per la Generalitat de Catalunya i per les festivitats determinades
pel municipi de Vilanova i la Geltrú. Tot i això, per criteris justificats es podrà obrir
durant el període de vacances escolars.
El Centre Obert es posarà en funcionament el dia 1 d’octubre i finalitzarà el 30 de juny
de l’any següent en tots els dies lectius (considerats aquells que disposin per a les
escoles el Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya), ampliable si es
considera necessari.
Els professionals del centre disposaran d’horari d’atenció indirecta per realitzar
tasques de coordinació, planificació i avaluació.
Qualsevol canvi d’horari que pugui produir-se serà degudament comunicat tant als
infants/ adolescents com als seus pares/mares o tutors.

Els programes socioeducatius susceptibles i necessaris de ser treballats des del Centre Obert
són:
- Socialització, competència social, personal i educació en valors.
- Llenguatge i suport al procés d’escolarització.
- Educació per a la salut.
- Participació social i en comunitat.
- Educació en el lleure i esportiva.
- La família: nucli bàsic de tots.
- Adquisició d’hàbits, pautes i límits.
Les activitats marc que cal desplegar en el programa anual del centre obert són:
- Activitats ordinàries. Aquestes activitats que han d’estar emmarcades en els
programes socioeducatius anteriors i cal tenir en compte necessàriament els punts
següents:
Activitats de vida quotidiana.
Reforç escolar.
Sortides i excursions.
Assemblees
Utilització d’espais públics de la ciutat (biblioteca, pavellons esportius, etc).

-

Activitats extraordinàries encaminades a la participació social a la ciutat i en les
activitats culturals del propi recurs: castanyada, Nadal, Sant Antoni, carnaval, Sant
Jordi, Dia Internacional dels Drets dels Infants, etc.

-

Activitats complementàries: prèvia conformitat amb els/les educadors/es referents de
cada infant caldrà preveure activitats d’oci normalitzades per a tots els infants (esplais,
activitats esportives, etc.).

6. SISTEMA D’ADMISSIÓ I BAIXES
Sistema d’Admissió
El sistema d'admissió del Centre Obert es realitzarà mitjançant la formalització, per part de la
família, de la corresponent sol·licitud d'inscripció. Tan sols podran assistir al Centre Obert
aquells infants i joves que hagin formalitzat la corresponent inscripció.
Es considerarà que un infant ha estat admès al centre quan el pare/mare/tutor legal hagi
formalitzat els requisits següents:
- Signar el document d'autorització per a la participació del fill/a a les activitats del
Centre Obert.
- Omplir correctament la fitxa de salut de l’infant/ adolescent.
- Aportar fotocòpia de la tarja sanitària.
- Aportar la fotocòpia del document d’identitat de l’infant/adolescent o del seu
pare/mare/tutor.
- Pagament de la quota corresponent, si és el cas.
A més, els pares/tutors mantindran una petita entrevista amb l’equip educatiu on s’informarà
dels objectius i la metodologia de treball del centre, així com de les característiques del nen/a.
Factors que influeixen en l’entrada són:
- necessitat de l’infant o adolescent
- necessitat de la família
- voluntat d’entrar
- equilibri de gènere dins del grup
- equilibri de diversitat cultural dins del grup
- equilibri d’edat dins el grup
- benestar del grup per sobre de l’individualitat
- assistència d’un germà/a dins el centre obert.
- treball des d’altres serveis.
- per demanda de l’EAIA.
- resposta de la família
- moment en que es fa la petició per entrada.
- Ràtio per grup/educador
Vies d’accés al centre obert
- infants/ adolescents derivats de serveis socials seran acceptats al servei directament. Es
prioritza l’atenció a la infància/ adolescència en risc (70% del grup).
- infants/adolescents que demanin l’entrada al servei per iniciativa pròpia: ompliran un
sol·licitud. Aquesta serà rebuda per la responsable del servei de serveis socials per valorar la
idoneïtat de l’entrada al grup (30% del grup). Si la persona ha fet demanda directa i no hi ha

plaça en aquell moment per haver assolit el nombre de places acordades, es passarà a una
llista d’espera. Els infants/adolescents de la llista d’espera aniran accedint al centre obert en
funció dels criteris d’accés i de les baixes que hi puguin haver al centre obert.
Cobrament de quotes
L’Ajuntament té la postestat de, a l’inici de curs, establir un preu per al conjunt de l'activitat
ordinària (diària). Aquest preu, d'una quantitat simbòlica, vol aconseguir un doble objectiu amb
la família: un cert compromís de regularitat en la seva assistència i la seva col·laboració
econòmica.
També es podrà demanar aportacions econòmiques en activitats extraordinàries: sortides,
colònies, Casal d'Estiu, ...
Aquestes quotes s'hauran d'abonar en el moment de formalitzar les inscripcions
corresponents i abans de la realització de les activitats extraordinàries.
Per a casos d’extrema necessitat es podrà arribar un acord que suposarà l’exempció en el
pagament de la quota prèvia supervisió de Serveis Socials.
Sistema de Baixa
Es donarà de baixa del servei:
- quan l’infant/ adolescent presenti una absència continuada al llarg d’un any.
- quan es valori que el centre obert no és el recurs adequat per l’atenció d’aquell infant
o adolescent.
- en aquells casos que presentin reincidència de faltes greus i es pugui constatar que
no hi ha voluntat i/o possibilitat de canviar aquesta actitud.
- perquè ja ha arribat a l’edat màxima d’estada al servei.
- perquè la família o l’infant no vol seguir i no tenen cap pla de treball en curs que
impliqui la participació al centre obert amb l’equip de Serveis Socials.
Tret per motius d'edat, no s'estableix un màxim per al límit d'estada d'un infant/ adolescent al
Centre Obert. No obstant, es treballarà la progressiva desvinculació del Centre Obert,
mitjançant la integració dels infants i joves a la resta de serveis de la ciutat.
7. SALUT
La legislació vigent en temes sanitaris referents a les activitats de lleure educatiu determina
que cal disposar d’una assegurança de danys personals que cobreixi els participants i els
professionals del centre així com una assegurança de responsabilitat civil per danys personals
o danys en els béns.
La fitxa de salut del participant
La fitxa de salut facilita les dades mèdiques i de salut dels participants. Aquesta fitxa de salut
ha d’estar convenientment signada pel pare/mare/ tutor. Hi ha de constar els possibles
impediments físics o psíquics, les malalties cròniques, la medicació o el possible règim que
escaigui, amb indicació d'horaris i quantitat, i qualsevol altre qüestió que es consideri
necessària.
Els professionals del centre obert no donaran medicació a l’infant/ adolescent sense prèvia
autorització signada del pare/mare/tutor i la recepta mèdica del tractament (o informe mèdic)

prescrit pel metge on consti el nom i cognoms de l’infant/adolescent, el nom del medicament i
la pauta que s’ha de seguir (hora per prendre’l i quantitat)
Malalties cròniques: En el cas que l’infant/ adolescent pateixi alguna malaltia de llarga durada
i necessiti algun tipus de prevenció (no materials amb làtex, tenir sempre a l’abast aliments
ensucrats, etc), medicació per resoldre crisis puntuals (inhalador, glucagó, ...) o d’atenció
concreta en determinades activitats és necessari que el pare/mare/ tutor ho comuniqui als
professionals del centre obert i que presenti un informe del metge per tal d’orientar la prevenció
i l’atenció al centre.
Malalties Lleus: En cas que els professionals del centre obert detectin que l’infant/
adolescent presenta una malaltia lleu (símptomes com febrer, mal de panxa, etc) que dificulta
el seguiment normal de les activitats, contactaran amb el pare/mare/tutor per tal que el vingui
a buscar al centre obert.
Polls: En cas que la família detecti que el seu fill/a té polls ho comunicaran al centre obert qui
ho comunicarà a totes les famílies per tal que es puguin fer les actuacions de prevenció
necessàries.
Situació d’urgència mèdica i/o social: els professionals del Centre Obert actuaran segons el
protocol d’actuació en casos d’urgència per tal de resoldre amb la major celeritat possible
situacions referents a salut i/o desemparament dels infants assistents al Centre Obert.
Es considera urgència sanitària: quan un infant/adolescent presenta una urgència mèdica que
necessita ser atesa des dels serveis de salut immediatament sense poder esperar a la recollida
dels seus pares i/o tutors. Aquesta pot donar-se en dos casos:
- Accident amb conseqüències físiques en l’infant/adolescent.
- Situació de crisis d’un problema de salut ja existent en l’infant/ adolescent.
Es considera urgència social: quan un infant/adolescent es troba suposadament en una
situació de desemparament que motivi la intervenció dels òrgans pertinents, aquest fet es
comunicarà al tècnic/a municipal responsable del servei de centre obert:
- L’infant/ adolescent ha estat abandonat físicament per les persones que habitualment
en tenien cura, i no té cap familiar amb possibilitats d’atendre’l.
- L’infant/ adolescent ha estat víctima de maltractament físic o sexual greu per part de
les persones que habitualment en tenen cura i cap familiar pot fer-se’n càrrec. Cal que
els professionals del Centre Obert portin l’infant a l’Hospital per fer una valoració del
possible maltractament i que ho cominiquin als serveis socials el més aviat possible.
8. NORMATIVA
DRETS DELS INFANTS-ADOLESCENTS
1. Tots els participants tenen els mateixos drets i deures, sense més distincions que aquelles
que es derivin de la seva edat i de les possibles sancions a les activitats.
2. L’exercici dels seus drets implicarà el deure correlatiu de coneixement i respecte dels
drets de tots els membres del centre.
3. L’equip socioeducatiu adoptarà les mesures preventives necessàries per tal de garantir
l’efectivitat dels drets dels participants del centre obert i per impedir la comissió de fets
contraris a les normes de convivència.
4. Dret al desenvolupament de la seva personalitat.

5. Dret a rebre informació precisa, objectiva i veraç de forma adaptada a les seves
capacitats de comprensió.
6. Els participants al centre obert tenen dret a que se’ls respectin la llibertat de consciència i
les seves conviccions religioses, morals i ideològiques, i la seva intimitat en relació amb
aquestes creences o conviccions.
7. Els participants del centre obert tenen dret al respecte de la seva integritat i la seva
dignitat personal.
8. Els participants del centre obert tenen dret a portar a terme la seva activitat lúdica en
condicions de seguretat i higiene.
9. Dret a ser escoltat i consultat en relació al desenvolupament de les activitat que es portin
a terme.
10. El servei està obligat a la reserva i deguda confidencialitat de tota aquella informació
relativa a les circumstàncies personals o familiars dels usuaris/es.
11. Dret a ser representat pel seu tutor i/o representant legal.
12. Dret a plantejar queixes i/o suggeriments que millorin el funcionament del centre obert i/o
que afectin al seu desenvolupament.
DEURES DELS INFANTS
1. Els participants tenen el deure de respectar l’exercici dels drets i les llibertats dels altres
participants i dels professionals del centre obert.
2. Acceptar i complir les prescripcions contingudes en aquest Reglament.
3. No discriminar cap persona per raó de naixement, raça, sexe o per qualsevol altra
circumstància, personal, social o cultural.
4. Respectar, utilitzar correctament i compartir els béns mobles i les instal·lacions del servei
així com les normes de la seva utilització.
5. Assistir de forma continuada i puntual al centre.
6. Col·laborar en el funcionament i bon desenvolupament del servei de centre obert.
7. A respectar totes les decisions que afectin a l’organització i gestió del servei que prenguin
l’equip socioeducatiu del Centre obert.
DRETS DELS PARES/MARES/ TUTORS LEGALS
-

Dret a la informació, suficient i adequada, a les seves circumstàncies personals, sobre la
seva situació i els fets que l'incumbeixen, garantint el dret a la intimitat.
Dret a la informació, suficient i adequada, sobre els horaris i activitats que el centre obert
ofereix.
Dret a la participació en les activitats que es desenvolupen en el centre obert que estiguin
estipulades per aquest fi.
Dret a la continuïtat en la prestació del servei, en les condicions horàries i temporalitat
establerts en aquest reglament.
Dret a l’atenció personalitzada per part dels professionals del centre obert en les hores
convingudes.
Dret a l'assignació d'un professional de referència en l'atenció, i al seu canvi, si ho
determina l'òrgan competent, en el cas que per alguna situació objectiva i provada ho
requereixi.
Dret a participar en el seu pla d'intervenció i PEI dels seus fills/es.
Dret a la tutela dels seus drets en les relacions que estableixi amb el servei.
Dret a que el servei es presti amb la deguda diligència, i amb l'acompliment de la normativa
que sigui d'aplicació.
Dret a l'accés al servei, sempre que reuneixi els requisits i condicions que s'especifica en
aquest reglament.

DEURES DELS PARES/MARES / TUTORS LEGALS
-

Tenir cura dels infants/adolescents que estiguin sota la seva tutela.
Abstenir-se de portar l'infant/ adolescent al Centre Obert en cas de malaltia.
Comunicar als professionals del Centre Obert les incidències relacionades amb la salut de
l’infant/adolescent què puguin afectar les condicions higienicosanitaris del Centre Obert.
Respectar els usuaris i professionals del Centre Obert i complir amb les normes d'aquest
servei.
Deure de participar en les activitats que es desenvolupen en el centre obert estipulades per
aquest fi a excepció de causes degudament justificades.
Complir els acords que s’hagin pactat amb els responsables del Centre Obert.
A establir una relació col·laboradora que té com a base la signatura del Pla de millora i/o
contracte educatiu.
A notificar tots aquells canvis personals, sòciofamiliars i econòmics en relació a les
obligacions contretes amb el servei.

NORMATIVA DEL CENTRE OBERT
1. El centre obert estarà obert de dilluns a dijous durant el curs escolar de 17h a 20h
exceptuant els períodes de vacances escolars, incloent també horari fora d’aquest
establert per activitats extraordinàries i sortida de cap de setmana.
2. L’atenció als infants participants en el servei es basa en una educació integral i de qualitat.
3. L’assistència serà com a màxim d’un nombre simultani de 20 infants/grup.
4. Es tindrà en compte les necessitats personals, familiars i socials i motivacions per tal de
poder accedir al servei.
5. Poden assistir al servei aquells infants que hagin formalitzat la inscripció segons el punt 6
(sistema d’admissió i baixes).
6. Cal respectar l’horari d’entrada i sortida del centre obert.
7. Dins l’horari de les activitats els infants i joves no poden abandonar les dependències del
Centre Obert, a menys que hi hagi justificació dels pares o tutors per via presencial o
telefònica.
8. En cas que vingui a recollir l’infant una persona diferent al pare/mare/tutor caldrà avisar als
professionals del centre obert de qui ve a recollir l’infant. No es lliurarà l’infant sense
autorització signada prèviament.
9. Els participants i les seves famílies han de respectar les instal·lacions i els materials del
Centre Obert.
10. Els participants i les llurs famílies han de respectar les normes de convivència i de relació
respecte als companys/es.
11. La família ha de comunicar als professionals del centre obert les incidències relacionades
amb la salut de l’infant/adolescent que puguin afectar les condicions higienicosanitàries del
servei.
12. Assistència acordada amb l’equip professional del centre obert i puntualitat.

13. Els professionals del centre obert mantindran l’horari i les funcions prèviament acordades a
l’inici de cada curs.
14. Les activitats del centre obert es realitzaran a la ubicació marcada, malgrat que es poden
realitzar activitats específiques fora d’aquesta ubicació les quals es notificaran prèviament
a les famílies.
15. En cas de sortides i excursions fora del municipi, es demanarà l’autorització del
pare/mare/tutor per aquesta activitat específica.
16. Hi haurà en la programació un temps marcat per realitzar els deures escolars i treballar els
hàbits d’estudi, que serà a la mateixa aula d’activitats.
17. La família i l’infant/adolescent poden presentar suggeriments o queixes al llarg del curs per
tal de millorar el funcionament del servei. Es demanarà la seva opinió mitjançant una
enquesta de satisfacció anual.
18. El servei podrà donar de baixa un participant quan:
- presenti una absència continuada sense justificació.
- quan l’equip valori que no és el recurs adequat per l’atenció de l’infant/ adolescent
- quan existeixi reincidència de faltes greus de conducta i es pugui constatar que no hi
ha voluntat i/o possibilitat de canviar aquesta actitud.

9. RÈGIM SANCIONADOR
Respostes educatives davant els diferents tipus de faltes.
Les faltes es podran qualificar de lleus, greus o molt greus. La consideració del tipus de falta i
el tipus de sanció es decidirà mitjançant una reunió quinzenal amb l'equip educatiu sota els
criteris següents, a banda de les actuacions immediates per part de l’equip de professionals
d’atenció directa:
- Falta lleu: se'n consideraran aquelles conductes de desobediència, manca de respecte i
col·laboració amb els monitors, manca de respecte amb el material del centre o amb
companys/es i altres conflictes de relació amb la resta de companys que dificulti la convivència
i el desenvolupament de les activitats.
- Falta greu: l'acumulació de tres faltes lleus o bé enfrontaments greus amb els monitors,
conductes agressives que puguin provocar un perill per a la integritat física de la resta de
companys, abandonar el centre o lloc on estiguin desenvolupant les activitats sense
autorització, o bé conductes que hagin provocat un deteriorament greu de les instal·lacions o
material del centre.
- Falta molt greu: la reiteració de dos faltes greus o bé conductes que impedeixin a aquest
infant/adolescent la convivència amb la resta de companys o monitors.
Sancions per cada tipus de falta

Prèvia a la sanció es mantindrà una entrevista amb el pare/mare/ tutor per tal d'explicar el
comportament de l’infant/ adolescent i les conseqüències que pot tenir la reiteració del
comportament.
-

Faltes lleus: Amonestació verbal per part dels educadors/es i tasca reparadora
corresponent al dany ocasionat.
Faltes greus: quan l’infant/ adolescent faci una falta greu es podrà decidir la suspensió de
l’assistència temporal del servei de Centre Obert. En tots els casos hi haurà una
amonestació verbal per part dels educadors i un avís per escrit a la família.
Faltes molt greus: amonestació verbal per part dels educadors, avís per escrit i en persona
als pares/mares, expulsió temporal en cas d’agressió i expulsió definitiva en cas de
reincidència continuada.

Per qüestions socioeducatives aquestes mesures poden ser substituïdes per d'altres, o bé per
SBC atesa l'obligatorietat d'assistència al servei que tenen alguns infants/ adolescents.
10. MECANISMES D'INFORMACIÓ I PARTICIPACIÓ
El Centre Obert facilitarà, per escrit, als pares, mares i/o tutors legals informació sobre el
Reglament de Règim Intern del Centre.
S’informarà als pares, mares i/o tutors del seu dret de presentar queixes i/o suggeriments que
millorin el funcionament del Centre Obert.
El Centre facilitarà la informació de qualsevol circumstància que afecti als participants o al
funcionament del mateix Centre:
- Mitjançant escrit exposat al tauler d'anuncis (informació de caire general).
- Escrits lliurats a la família (quan es vol incidir més personalment al donar una informació).
- Mitjançant entrevista, quan s'hagi de tractar assumptes relacionats amb un infant /
adolescent i la seva família.
- Els pares i/o tutors, quan ho creguin oportú, podran demanar parlar amb els responsables
del Centre i se'ls haurà d'atendre abans d'una setmana.
- Es convocaran dues reunions, de caire ordinari, amb el conjunt de pares/mares. Una a
l’inici del curs i l'altra abans de la sortida de cap de setmana per tal d'informar de tot allò
que relatiu al Centre Obert i la seva activitat. Si així es cregués necessari, se'n poden
convocar altres reunions de caire extraordinari a instància del professionals del centre
obert i/o del pares/mares.
- Als infants/ adolescents i a les seves famílies se'ls demanarà la seva opinió, mitjançant una
enquesta de satisfacció anual, per tal que puguin valorar el funcionament i fer
suggeriments sobre el Centre Obert i les activitats que desenvolupa.
11. CAUSES DE TANCAMENT I/O CESSAMENT DEL SERVEI
Causes de tancament temporal en la prestació dels serveis del Centre Obert
El Centre Obert tancarà total o parcialment quan es donin les circumstàncies següents:
- Quan es plantegi una situació de perill que posi en risc l'integritat física dels
participants i/o professionals.
- Realització d'obres de manteniment i/o d'altres en les instal·lacions.
- Per altres motius degudament justificats.

L’acord de tancament s’adoptarà per el/la regidor/a de Serveis Socials a proposta dels
professionals responsables del recurs.
Causes del cessament del servei.
El Centre Obert cessarà la seva activitat , si s'escau , en funció de les decisió motivada i
conforme a la legislació vigent que pugi prendre el titular del servei.
12. DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA
Es contempla una moratòria de fins a quatre cursos escolars a partir del curs 2013-2014 per a
què el personal contractat obtingui i acrediti les titulacions d’Educador/a Social o Integrador/a
Social.
Poden beneficiar-se d’aquesta disposició totes les persones que a la finalització del contracte
dels serveis per infants i adolescents de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú (Ludoteques i
espais de lleure i conciliació, i Espai Jove-Espai d’Acció), estiguin contractats per part de
l’empresa adjudicatària, exceptuant els casos de substitucions.
Serà condició indispensable que aquestes persones, en el cas que no disposin encara de la
titulació, presentin la matrícula conforme estan cursant els estudis corresponents.

13. DISPOSICIONS FINALS
Aquest reglament de règim intern del centre obert de Vilanova i la Geltrú entrarà en vigor un
cop hagi estat aprovat definitivament per Ple municipal. Regirà de forma indefinida fins a la
seva modificació o derogació.
S’exposarà al públic mitjançant anuncis inserits en el BOPB i en el DOGC deixant un temps
per presentació d’al·legacions i reclamacions, esdevenint així definitivament aprovat,
procedint-se a la publicació del seu text íntegre.
Contra el mateix, que esgota la via administrativa, es podrà interposar directament recurs
contenciós administratiu en el termini de dos mesos a comptar des de l'endemà de la seva
notificació, davant la Sala Contenciós Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de
Catalunya, d'acord amb els articles 10.1.a), 14, 25 i 46 de la Llei de la jurisdicció contenciós
administrativa, 107.3 de la Llei 30/1992.
Això sense perjudici de qualsevol altra recurs que es cregui oportú.
Vilanova i la Geltrú, abril 2013.”

ALCALDESSA
Molt bé, gràcies senyor secretari. Senyora Albà.

BLANCA ALBÀ
Gràcies, alcaldessa. Bona tarda a tothom.
Bé, una mica en la línia del que vem manifestar en el darrer Ple, en el sentit de
donar un caire diferent, una reestructuració i una reordenació en el que són els
serveis d’atenció a la infància i a l’adolescència que tenim en aquest moment a
la ciutat, que serien les ludoteques i els espais, i reconvertir-los en el Centre
Obert, en el sentit de que és una necessitat reglamentària –per llei, els
municipis de més de 20.000 habitants tenim la necessitat i l’obligació de tenir
un Centre Obert- i també doncs donada la situació actual de la situació de la
infància i l’adolescència a la ciutat, requereixen doncs uns serveis més
especialitzats que el que estan tenint en aquest moment.
Respecte al Ple anterior, el que modifiquem és una disposició transitòria que
hem afegit, en el sentit de que després de les darreres negociacions que hem
tingut amb la DGAIA aconseguim una moratòria de quatre anys perquè totes
les persones que en aquest moment estan treballant en aquests espais que
tenim ara, les ludoteques i els espais, doncs puguin tenir la titulació adient
requerida pel Centre Obert i per tant puguin seguir desenvolupant la seva tasca
d’atenció a la infància i l’adolescència a la nostra ciutat. Perquè tal com vaig
manifestar l’altre dia doncs estem molt contents dels serveis que ens estan
donant, l’únic problema que teníem és la titulació que requeria aquest nou
centre.
Per tant, crec que amb aquest nou reglamentat que presentem avui
aconseguim complir la normativa i aconseguim també doncs tenir tot uns
espais dedicats a la infància i a l’adolescència de la manera que requereix la
situació actual de risc que tenim. Per aquest motiu doncs demano el vot
favorable. Gràcies.
ALCALDESSA
Molt bé, gràcies regidora. Paraules? Senyora Sánchez.
IOLANDA SÁNCHEZ
Sí, bàsicament per exposar el posicionament del grup d’Iniciativa per
Catalunya Verds i anunciar-lis que en aquest sentit ens abstindrem per facilitar
doncs l’aprovació de la creació del Centre Obert. Bàsicament els motius del
vot contrari al passat Ple eren –crec que els vam explicar, però per recordaruna, nosaltres conceptualment diferenciem el que és un espai socioeducatiu en
el que hi ha una intervenció per part dels professionals socials en l’atenció
segurament més personalitzada, utilitzant el lleure però també més

personalitzada cap a les persones que tenen un risc d’exclusió, un risc social
en aquests moment, del que han estat el funcionament i els criteris de
funcionament com a espais de lleure, entesos per tota la ciutadania, tant sigui
de ludoteques o com els espais d’acció, espai d’acció i espai jove.
El qüestionament era, en tot cas, que aquesta reordenació semblava que
poguéssim variar el concepte del que és un espai més educatiu, en el sentit
educatiu, del que és un espai més d’intervenció social.
En tot cas, després d’aquests dies de negociació, i vist que el segon front en el
que nosaltres –i per això votàvem en contra el passat Ple- era garantir que els
treballadors i treballadores que actualment presten el servei de ludoteques i
que actualment també presten el servei d’espai d’acció i d’espai jove,
mantinguessin la possibilitat real i clara i efectiva de mantenir els seus llocs de
treball amb la creació del Centre Obert.
En aquest sentit, la disposició transitòria permet claríssimament que totes les
persones que actualment estan treballant en els serveis, en aquests serveis,
doncs puguin matricular-se i fer aquesta formació durant quatre anys, amb la
possibilitat de que sigui per quatre anys, doncs mantinguin els seus llocs de
treball. Per tant, en aquest sentit mantenim aquest vot d’abstenció i estarem
com sempre, com a oposició, doncs vetllant perquè es fagi el compliment
d’aquesta disposició transitòria.
ALCALDESSA
Molt bé, gràcies senyora Sánchez. Senyor Font.
MARC FONT
Sí, gràcies. Bé, hi ha una frase feta que diu que bé està el que bé acaba, però
nosaltres entenem que les formes són molt importants, i entenem que aquest
procés que avui acabarà d’una manera satisfactòria, entenem, per a la ciutat,
per als treballadors i per als usuaris, doncs que no s’ha portat bé, i no s’ha
portat bé des del govern. Entenem que a l’anterior Ple es va portar a aprovació
això mateix, però amb un canvi molt substancial, que és que a l’anterior Ple el
que ens deien és que tots els treballadors que en aquell moment i que encara
ara estan al servei de ludoteques, d’espai d’acció i d’espai jove, se n’anaven al
carrer. Fins i...
ALCALDESSA
Els que no tinguessin títol.

MARC FONT
La gran majoria, doncs, en aquest cas se n’anaven al carrer. Fins i tot
l’endemà, en una reunió amb ells, se’ls hi explica que se n’anem al carrer. Va
ser l’oposició dels grups doncs que no estàvem al govern, a l’hora de vincular
doncs la solució de l’espai jove, envers a quin havia de ser el futur d’aquests
treballadors, el que va fer doncs que en l’anterior Ple no s’aprovés l’aprovació
d’aquest espai jove. En aquells moments se’ns va titllar una mica a tots
d’irresponsables, se’ns va acusar de que posàvem en perill el servei de Centre
Obert a la ciutat, i bé, entenem que ha estat gràcies a això doncs que després
el govern ha fet o ha seguit fent aquella tasca que ja hauria d’haver fet abans,
que és presionar molt a la Generalitat, presionar DGAIA explicant-los doncs
que a Vilanova ja teníem tota una sèrie de professionals, de professionals que
coneixien els usuaris, de professionals que ja estaven doncs en coordinació
amb Serveis Socials, que ja portaven anys fent aquesta feina, sobre els quals
no hi havia cap mena de dubte de que estaven fent una bona tasca, i finalment
–i entenem que ha estat gràcies a aquest bloqueig de la creació del Centre
Obert- doncs s’han pogut salvar els llocs de treball d’aquestes persones.
Per tant, creiem que hi ha hagut un canvi molt substancial respecte al que
se’ns portava a l’anterior Ple. Lamentem que hi hagi hagut tot aquest conflicte,
lamentem el malestar, i més en la situació actual, doncs que han hagut de
passar els treballadors, que en un moment donat doncs han vist que perdien la
seva feina. Entenem doncs que aquests quatre anys de pròrroga doncs era la
solució a què s’havia d’haver optat des del principi, i per tant doncs veiem amb
satisfacció que com a mínim al final, i després de tots els canvis i de totes les
reunions i de tot el que ha passat, doncs com a mínim puguem haver trobat
una solució satisfactòria. Però en tot cas doncs home, demanar com a mínim
des del nostre grup municipal, doncs que mirem de no arribar a aquests
extrems, que mirem de fer aquests passos abans. Al final s’ha demostrat que
era possible fer-ho, no sabem si és que anteriorment no s’havia presionat prou,
o en tot cas després s’ha presionat més, però bé, la situació al final era que era
possible, però que en un moment donat doncs potser... no diré per desídia,
però en aquest cas potser no s’havien posat totes les ganes o tots els esforços
per arribar a aquesta solució satisfactòria a què s’ha arribat al final.
Per tant, des de la CUP hi votarem a favor. Entenem que la creació del Centre
Obert era correcta, que s’havia de fer, que per llei les ciutats de més de 20.000
habitants n’havien de tenir, i en tot cas doncs el que ens preocupava era el fet
doncs de perdre tots aquests treballadors i tota aquesta gent que feia anys que
estava donant aquest servei d’una manera molt satisfactòria.
Per últim només comentar, respecte al que ha dit la senyora Sánchez
d’Iniciativa, a l’hora de defensar, i entenem que són dues coses diferents, que

una és ludoteca i l’altra seria doncs aquests centres oberts, més encarats a
serveis socials, com almenys des del nostre grup municipal, i entenem la
limitació de recursos, sabem que hi ha nens derivats que no poden ser atesos
perquè no hi ha prous places, doncs que per a nosaltres si hem d’aportar més
recursos entenem que té més sentit fer-ho ampliant doncs tots aquests serveis
del Centre Obert potser que el de ludoteques, que entenem que és interessant,
que és important el tema del lleure, però bé, que en tot cas en la situació actual
doncs hem de prioritzar aquells casos que vénen derivats de Serveis Socials.
Gràcies.
ALCALDESSA
Molt bé, gràcies. Senyor Rodríguez.
SANTIAGO RODRÍGUEZ
Gràcies. Bé, per posicionar-nos respecte a aquest punt, la creació del Centre
Obert, i farem dos argumentacions, una específica del Centre Obert i una altra
una reflexió una mica més genèrica, no? En primer lloc, nosaltres en el darrer
Ple ja vàrem anunciar el nostre vot a favor per a la creació d’aquest Centre
Obert, entenent que la prestació de servei que es feia a la població no patia
absolutament cap mena de conseqüència i es podia mantenir el servei que
s’ofertava exactament amb les mateixes condicions. Un tema diferent era
l’afectació que això representava per als treballadors de les ludoteques
municipals, i que certament al final doncs s’ha pogut arreglar amb aquesta
transitorietat de quatre anys, no? I en relació amb això, home, també la
reflexió de que atès que l’obligació de la creació d’un espai d’aquestes
característiques és una obligació que ja fa uns quants anys que està vigent,
doncs segurament si ara fa quatre anys o més que s’hagués iniciat aquest
procediment, doncs segurament ara no ens trobaríem d’aquesta manera. Però
en qualsevol cas ara ens hi hem trobat, ara s’ha resolt i per tant esperem i
desitgem que això acabi bé.
Però permetin-me una reflexió més general, que no... com a mínim a nosaltres
no ens pot passar en absolut desapercebut, aquest és un dels punts que
efectivament va ser rebutjat en el darrer Ple, conjuntament amb altres punts.
Ara s’acaba de deixar sobre la taula una modificació de les ordenances, no? I
clar, el problema és que el govern ja sap que per part d’aquest grup, quan vam
tenir l’oportunitat d’expresar específicament la confiança del conjunt del Ple
respecte al govern, aquest grup va votar en contra de dona’ls-hi la confiança,
no?, però el problema és que Ple rere Ple, disculpi’m, però és que la possible
confiança l’anem perdent, no?, perquè en el darrer Ple vostès, i respecte a
aquest punt es feien unes afirmacions de que això era absolutament
impossible, i ara ens trobem quinze dies després amb que aquestes condicions

han canviat. Clar, això... i celebrem que hagi pogut ser d’aquesta manera i que
ho celebrem també doncs per la possible continuïtat dels treballadors, clar,
això el que fa és que aquell aspecte diguem-ne inicial de confiança que un
grup pot tenir amb relació en el govern i amb allò que se li explica el govern, es
va minant setmana rere setmana, i per tant en comptes d’aquesta confiança el
que genera és una desconfiança per defecte, i la confiança aleshores se
l’haurem d’anar guanyant, no? I jo crec que val la pena una reflexió –ho he dit
moltes vegades- no sé si conjunta, no sé si individual, però val la pena una
reflexió al respecte de com... i quan dic individual no dic que només hagi de
reflexionar el govern, l’oposició també segurament tots hem de reflexionar,
eh?, aïlladament o conjuntament, perquè entenem que així, jo crec
sincerament que no estem fent absolutament cap bé en el funcionament de les
relacions dels treballadors municipals, amb el govern municipal, ni amb el
servei que se li presta a la ciutadania, no?
Per tant, el segon element que volia posar damunt de la taula en relació amb el
Centre Obert, sí però en relació amb moltes altres coses, és cridar en aquesta
reflexió col·lectiva sobre aquesta situació i sobre els propers dos anys que
queden de legislatura municipal. Gràcies.
ALCALDESSA
Molt bé. En tot cas, en acabar les intervencions, la regidora explicarà, en la
línia del que va explicar al darrer Ple, els motius pels quals es va plantejar com
es va plantejar al darrer Ple i el que s’ha fet des de llavors.
Paraules? Senyor Martorell.
JOAN MARTORELL
Gràcies, senyora alcaldesa. Bé, el grup municipal socialista s’abstindrà, ja ho
avanço d’entrada. Avui, per facilitar que es pugui tirar endavant aquesta
proposta, que entenem que és una proposta que ve de lluny i que entenem que
tindrà un recorregut, i per tant doncs anirem seguint de prop i intentant ajudar
en allò que puguem a aportar aquelles qüestions que en el dia a dia puguem
fer, no?
Ens sap greu, de tota manera, que s’hagi produït un debat que no hauria
d’existir, entre el que són els serveis socials i el que són els serveis d’educació
en el lleure, que semblava que al Ple passat doncs es menystenia una part,
no? Hem trobat una fórmula, crec que és una fórmula que ens satisfà bastant
a tots plegats, i que per tant doncs s’agraeix l’esforç de voler parlar i de voler
negociar una solució que semblava que fos impossible de trobar fa tres
setmanes pràcticament, i que entenem que s’ha fet una possible... s’ha posat

una possible solució, no s’arranja del tot però sí que és veritat que una situació
que es donava, que era que hi havia una sèrie de gent que amb aquest canvi
de servei, de passar de ser ludoteques o serveis similars a Centre Obert,
doncs podien perdre el seu lloc de treball, de moment es troba una fórmula de
moratòria perquè com a mínim puguin treballar per aconseguir aquest lloc de
treball en el futur. Ens satisfà aquesta solució i agraïm al govern aquesta
voluntat d’haver parlat, i també evidentment els grups de l’oposició que ens
hem posat tots plegats i vam fer-ho avinent al passat Ple, doncs de donar un
toc d’atenció sobre aquesta qüestió i que es creava un problema que calia que
resolguéssim i que, de fet, veig que hem pogut resoldre, no?
Per tant, doncs satisfacció per la solució aportada. Hi ha coses que no queden
ben tancades, però evidentment, tenint en compte quin tipus de document és,
doncs ja anirem vetllant, anirem donant suport a aquelles propostes que creiem
que són idònies per tirar endavant, i en qualsevol cas agrair la feina que fan la
gent de les ludoteques, la gent de l’espai obert i de l’espai jove, i sobretot la
gent que està en l’educació en el lleure a la ciutat que, sigui voluntàriament o
sigui en llocs de treball, doncs estan fent una feina, de vegades no és prou
visible, perquè la gent que treballa professionalment, si es pot dir, una hora o
dues o tres a la setmana que es pugui treballar, o poques hores al dia, doncs
d’aquesta manera estan fent una feina d’ensenyar a viure, a gaudir del lleure a
la infància.
És veritat que estem en aquest moment en un moment en què hem de
prioritzar els serveis socials en molts aspectes, i de fet l’opció de tirar endavant
el Centre Obert opta per aquesta línia, no?, però no hem d’oblidar que hi ha
una altra línia de treball per a la ciutat que és potenciar també –no dic que no
es faci i no vull que s’entengui això de la regidora d’Educació que està en
contacte amb ells en aquest sentit, eh?-, sinó que no hem d’oblidar que és
veritat que estem en un moment dur, en què hi han unes necessitats socials
bastant fortes, però és evident que l’educació en el lleure també s’ha de tenir
present i per tant doncs ens sap greu que en aquest debat s’hagués perdut una
mica aquesta idea, no? En qualsevol cas, i en resum, satisfacció per aquest
acord a què hem arribat tots plegats.
ALCALDESSA
Molt bé, gràcies senyor Martorell. Senyora Albà.
BLANCA ALBÀ
Sí, gràcies. Un parell de coses. Referent al tema de la necessitat de
ludoteques pel caire més lúdic, o la necessitat de Centre Obert pel caire més
doncs d’intervenció social, dir, en el mateix sentit que ja vaig comentar en el

Ple anterior, que hi haurà un 70% de places reservades, per dir-ho d’alguna
manera, a infants en situació de risc social, i un 30% de persones que hauran
optat voluntàriament per anar al Centre Obert. Per tant, jo crec que és un tema
molt més d’inclusió i d’integració que no pas separar per un cantó uns i per
l’altre cantó els altres. Crec que la situació actual doncs també requereix una
mica d’aquest esforç d’integració i d’inclusió.
En el sentit de si les condicions han canviat o no, les condicions no han
canviat. Un Centre Obert nou segueix requerint avui, igual que fa tres
setmanes o fa un mes, que ja no sé en quin dia estem, titulació únicament
d’integrador i educador social. El que ha servit de desllorigador de la situació
ha sigut el fet d’haver trobat un document, un acord de Junta de Govern Local
de l’any 2009, en el qual ja es va crear el Centre Obert a Vilanova, per tant en
el fons no l’estem creant ara, sinó que estava creat l’any 2009 i es va inscriure,
però la inscripció va ser rebutjada per tota una sèrie de defectes que en aquell
moment bàsicament tenien els locals. Si els grups que estaven a l’oposició
doncs en aquell moment haguessin recordat això, segurament no haguéssim
passat pel Ple anterior, sinó que ja directament haguéssim pogut demostrar
que érem un Centre com els que ja estaven funcionant i en aquests sí que els
hi han deixat un impàs, una moratòria. Nosaltres érem un centre –crèiem- nou,
i per tant no hi havia manera humana, perquè vam presionar on va caldre –i
tampoc aquí és lloc d’explicar com o amb qui hem presionat-, però ho vem
intentar de totes totes. Era un centre nou i per tant no hi havia discusió
possible. Eren integradors i educadors. Ara no és tant nou, sinó que l’any
2009 hi ha un acord de Junta de Govern Local en què ja es va crear aquest
centre, i a partir d’aquí i de la inscripció denegada en el seu moment, hem
aconseguit que ens tractessin com un centre que ja estava en funcionament,
tot i que la realitat doncs no era aquesta.
De tota manera dir que, a veure, a mi no m’importa tant qui es posa les
medalles, sinó el fet de que en aquest moment tinguem el centre que realment
necessita la ciutat i el centre que necessita la nostra infància i adolescència,
sobretot la que està en risc d’exclusió. Si les medalles són per a l’oposició o
són pel govern, és igual, l’important és que tenim el Centre Obert. Gràcies.
ALCALDESSA
Molt bé, gràcies senyora Albà. Sí, senyora Sánchez.
IOLANDA SÁNCHEZ
Una qüestió. És cert, senyora Albà, que l’important no és el tema de les
medalles sinó que realment aconseguim que funcioni doncs un espai
socioeducatiu en el lleure i evidentment que treballi per evitar el risc social i

evidentment que treballi doncs per tota la ciutat de Vilanova i tots els joves.
Però en tot cas sí que en aquest cas deixeu-m’ho, perquè no ho he dit abans,
les medalles les tenen les treballadores de les ludoteques i en tot cas les
medalles també les tenen els treballadors de l’espai jove i de l’espai acció, que
han volgut a través de la negociació, i venir a veure els grups municipals i el
mateix govern, doncs defensar el seu lloc de treball i el seu compromís per
garantir que en el futur puguin mantenir ser titulats i puguin continuar donant
aquest servei.
ALCALDESSA
Molt bé, pues per tant... jo crec que la regidora ja ha dit el que havia de dir. Si
els hi sembla, passem a la votació. Vots a favor? Vots en contra?
Abstencions? S’aprova amb els vots a favor de la CUP, del Partit Popular i del
govern i l’abstenció d’Iniciativa i del Partit Socialista. Molt bé, gràcies a tots.
Es vota la proposta, la qual s’aprova amb el resultat següent:
Vots a favor: CIU (8), PP (3) i CUP (2) = 13 vots
Abstencions: PSC (7) i ICV (2) = 9 vots

3. PROMOCIÓ DE LA CIUTAT. APROVACIÓ DE LA CESSIÓ
GRATUÏTA DE “LA VELA” AL DEPARTAMENT DE CULTURA DE
LA GENERALITAT DE CATALUNYA.
El secretari dóna lectura a la part dispositiva de la proposta següent:
Relació de fets
El departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya a través de la
Subdirecció General de Promoció Cultural, sol·licità d’aquest Ajuntament la
cessió gratuïta del bé moble patrimonial conegut amb el nom de «La Vela». La
seva destinació ha de ser el Projecte de Circ Nacional.
Aquest Ajuntament ha tramitat el corresponent expedient, en el qual ha restat
acreditat que el moble té naturalesa patrimonial, que les finalitats previstes
són d’utilitat pública i en benefici de la població del municipi i que no podrien
ser assolides mantenint-ne l’Ajuntament el domini o condomini o constituint-hi
un dret real, a favor de la fundació interessada.

Sotmès l’expedient a informació pública, no s’hi ha presentat cap al·legació
dins el termini corresponent. Així mateix, s’ha tramès l’expedient al
Departament de Governació de la Generalitat.
Per tant, s’han complert tots els requisits establerts als articles 211 i 212 del
Text Refós pel qual s’aprova la Llei municipal i de règim local de Catalunya,
per acordar l’esmentada cessió gratuïta, que es considera d’interès per al
municipi. D’altra banda, la privació de la propietat del bé esmentat no
representa cap perjudici, vist que, pel mal estat de conservació que presenta,
és difícil obtenir-ne cap rendiment econòmic, a la qual cosa s’afegeix la manca
de previsió de servir-se’n per a cap servei públic municipal.
Per tot això, proposo al Ple l’adopció, amb el vot favorable de la majoria
absoluta del nombre legal de membres de la corporació, tal com ho exigeix
l’article 47.3.l) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de bases del règim local, dels
següents
ACORDS:
I. CEDIR amb caràcter gratuït i permanent al Departament de Cultura de la
Generalitat de Catalunya la plena propietat del bé moble municipal i de
qualificació patrimonial, conegut amb el nom de «La Vela», per destinar-lo al
Projecte de Circ Nacional.
II. FIXAR en cinc anys el termini màxim per al compliment de les finalitats de
la cessió, i en trenta anys el termini mínim durant el qual s’ha de mantenir l’ús
del bé per a les finalitats objecte de la cessió.
III. DISPOSAR que si el bé cedit no es destina a l’ús previst, o deixa d’estar
afectat al mateix fi, en els terminis fixats, revertirà automàticament de ple dret
al patrimoni d’aquest Ajuntament, i s’haurà d’estendre acta notarial de
constatació de la no destinació, que serà notificada en forma legal, perquè la
reversió produeixi efecte, i sens perjudici del dret de l’Ajuntament a rebre, si
escau, el valor dels danys i perjudicis causats i el del detriment experimentat
pels béns.
IV. FACULTAR l’alcaldessa a signar tots els documents públics i privats
necessaris per executar els acords anteriors.

ALCALDESSA
Gràcies, senyor secretari. Senyora Riba.

MARIJÓ RIBA
Gràcies, bona tarda; gràcies alcaldesa. Bé, tornem a portar a aprovació
d’aquest Ple aquesta cessió a la Generalitat de Catalunya. M’estendré una
mica per explicar-nos.
Vista la negativa dels grups municipals a l’anterior Ple, d’alguns grups
municipals a l’anterior Ple per tal de que l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú
portés a terme la cessió de la Vela a la Generalitat, al·legant causes que no
s’havien manifestat en les anteriors sessions plenàries, en les quals s’havien
aprovat tràmits administratius per arribar justament a aquest darrer punt, que
era la cessió definitiva. Va sorprendre aquesta posició perquè no entenem que
s’havien aprovat els anteriors tràmits i en canvi es va dificultar la cessió
definitiva. Tot i així algun regidor va manifestar que semblava lògic treure’n
alguna contraprestació de valor econòmic i per valorar aquesta petició crec que
val la pena fer una miqueta d’història del transcurs de la història d’aquest
equipament.
Hem de recordar que aquest equipament va ser adquirit el 2005 amb diners
públics, conjuntament de Generalitat, de Diputació i també de l’Ajuntament de
Vilanova i la Geltrú. Cent mil euros de la Generalitat, cinquanta mil de
l’Ajuntament i trenta mil de la Diputació. Un total, doncs, de cent vuitanta mil
euros. Però bona part d’aquests cent vuitanta mil euros es van destinar al
Trapezi del 2005.
Per altra banda, en els anys següents es preveuen, via convenis de
col·laboració entre Generalitat i Ajuntament, unes aportacions pel manteniment
de l’equipament, així com pel festival Trapezi, i també unes aportacions en
concepte d’inversions de diner públic d’ambdues administracions amb l’objectiu
d’adequar els terrenys de la Masia Cabanyes que tots coneixem per tal d’anar
implementant el Pla Integral del Circ a Catalunya. Que la part d’obra tenia cinc
fases previstes, pressupostades per un total, més o menys, aproximadament,
d’1.750.000 euros. Es va fer l’encàrrec a PIVSAM de la gestió d’aquestes
obres i de totes aquestes fases, però només se n’arriba a realitzar la primera.
L’any 2008 es fa l’encàrrec a PIVSAM de la redacció del projecte de les fases I
i II i per la direcció del projecte per valor de 235.000 euros, aproximadament –
hi ha un pico-. El següent any, l’any 2009, es fa l’encàrrec a PIVSAM per
l’execució de les obres de la fase I per valor de 267.000 euros, 200.000
d’aportació de la Generalitat i 67.000 aportació de l’Ajuntament.
Aquests convenis de col·laboració, primer bianuals i després ja anuals, també
preveien una quantitat a part per a la realització del Festivalet de Primavera i el
Circ de Nadal. Això va ser als anys 2006 i 2007. L’any 2008 s’hi afegeix el

Festivalet de Tardor. Per a l’any 2009 desapareix el Festivalet de Primavera i
l’any 2010 desapareix també el de Tardor, de manera que l’any 2010 només
quedava l’activitat de Circ de Nadal, amb un conveni signat a finals de
novembre que no dóna continuïtat al projecte ni pel compromís d’ambdues
administracions, més enllà del 28 de febrer de 2011. En aquest moment ja és
ben visible la decadència del projecte.
A mi em sembla que el Projecte Integral del Circ de Catalunya es mereixeria
una mica més de compromís a mitjà termini per part de les administracions
implicades. Un conveni a tres mesos i mig, encara no, no em sembla capaç de
tirar endavant un Projecte nacional de Circ de Catalunya que ja havia entrat en
clara decadència i per tant no em sembla a mi que aquest projecte estés ben
batallat, com toca a partir ja dels anys 2009, 2010 i 2011.
També vull fer esment de que a principis del 2011 hi ha un informe de la
subdirecció general de la Generalitat negatiu de la gestió que s’estava fent als
darrers temps, i que a més a més proposava a l’Ajuntament de Vilanova que es
continués portant la gestió d’aquest projecte conjuntament amb el Trapezi
Reus, i a finals de 2010 aquest projecte es va rebutjar per l’Ajuntament de...
aquesta proposta es va rebutjar per l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú.
Però si ens fixem –i tornem ara als números-, si ens fixem amb l’aportació de la
Generalitat en concepte d’inversions per adequar el terreny, veiem que és una
quantitat moltíssim més elevada que el valor de la Vela en si, i s’entén que
aquesta inversió d’adequació queda en benefici del nostre municipi i que pot
ser usada i aprofitada per algun altre projecte adequat, al qual aquesta
regidora s’hi havia compromès, per instal·lar en aquest espai. I en aquests
moments molts de vostès coneixen, els que estan a la Comisió Informativa de
la regidora Blanca Albà, que hi ha una intenció de portar els horts socials a la
Masia i s’està treballant en aquest projecte. Per tant... i a més seria molt més
fàcil de portar tenint en compte ja aquesta adequació dels terrenys i les
instal·lacions que s’hi havien realitzat.
És en aquest sentit, doncs, que la Generalitat i també ho ha fet així el CONCA
aquesta setmana –no sé si alguns de vostès han vist la notícia-, reclama
aquest equipament per poder-lo gestionar directament, que el gestioni la
Generalitat perquè el cedeixi al món professional del circ i apel·la a la
col·laboració i generositat entre institucions per tal de no perjudicar els sectors
professionals de la cultura i de les arts, i reclama, doncs, tal com és la
negociació que aquest ajuntament ha portat, que sigui retornat aquest
equipament al sector professional del circ. I tinguem en compte que la
negociació que s’havia fet, i així ho havíem explicat diverses vegades en
comisió informativa, és que desmonten l’equipament i el traslladen sense
costos per a aquest municipi.

A partir del juny de 2011 el nou equip de govern, vista la situació econòmica i
la impossibilitat de fer front a la despesa que suposava el manteniment de
l’equipament i encara menys poder remuntar un projecte que ja enteníem mort,
inicia converses amb la Generalitat i el món professional del circ per tal de
retornar aquest equipament que s’havia adquirit, recordem, amb fons públics
compartits entre Generalitat i Ajuntament. Mentre al municipi li queda, doncs,
dèiem, l’adequació i la inversió feta en els terrenys de la Masia Cabanyes per
valor molt més elevat.
Perquè la Generalitat pugui tutelar aquest equipament en aquest sentit és
necessari que en tingui la total disponibilitat, i això requeria certs tràmits
administratius, un d’ells la necessitat d’inscriure aquest bé patrimonial en el
Registre de Béns Patrimonials de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, que és
el que vem aprovar fa dos plens ja, per tal de que la Generalitat pugui tutelar,
pel bé del circ en aquest país, aquest equipament.
Si avui prenem en consideració tots aquests arguments explicitats en l’última
Comisió Informativa i ara mateix en aquest Ple, hem pensat que potser algun
grup podria reconsiderar la seva posició davant d’aquesta cessió, i és per
aquests motius que portem una altra vegada, amb les mateixes... sense
modificar absolutament res, l’aprovació de la cessió de la Vela a la Generalitat.
Moltes gràcies.
ALCALDESSA
Gràcies, senyora Riba. Paraules? Senyor Claver.
MANEL CLAVER
Bona tarda. Gràcies, senyora alcaldessa. Bé, el senyor Santi ha fet abans una
reflexió, a mi també m’agradaria començar amb una reflexió. El govern
governa, pren decisions i les decisions tenen conseqüències, i avui estem
prenent una decisió d’una conseqüència d’una decisió del govern. Entenem, i
és legítim, entenem que és legítim que el govern, a l’inici del seu mandat,
considerés que aquest equipament l’Ajuntament de Vilanova no el podia
assumir, ho entenem perfectament. També, regidora Riba, entenem de que la
Generalitat va deixar unes inversions i que queden unes infraestructures en
aquests terrenys, ho entenem també. Ara, tornem a estar al mateix que el dia
6, el que no entenem és per què un patrimoni de Vilanova que és la Vela,
l’hàgim de cedir gratuïtament, és el que ens costa d’entendre. Podríem
entendre si hi hagués sobre la taula un compromís real, o bé per part de la
Generalitat, d’una subvenció cultural a canvi d’aquest equipament, o bé fins i
tot de l’Associació del Circ, una contraprestació. Simplement per un criteri que

pensem, eh?, pensem, igual estem equivocats, que si en el cas de que vostès
estiguessin ara en l’oposició, també reclamarien. No podem regalar cap
patrimoni de la ciutat. Per tant, nosaltres no modificarem el vot anterior fins
que no hi hagi una, o bé contraprestació en un paper escrita per la Generalitat
de Catalunya, o bé per l’Associació, o bé també un projecte real d’horts socials
en aquests terrenys. Aleshores reconsideraríem el nostre vot. Gràcies.
ALCALDESSA
Gràcies. Senyora Rius.
MARTA RIUS
Hola, bona tarda. Gràcies. Bé, la CUP en aquest cas sí que ha reconsiderat el
seu vot, per una qüestió aritmètica, perquè si ens abstinguéssim no tiraria
endavant aquest últim pas en el que aquest projecte que nosaltres pensem no
ha tingut arrelament a la ciutat. La regidora ja ha fet una explicació, una
correlació de tots els fets i nosaltres també n’hem fet una lectura. En aquest
sentit, des del 2005 ja hi va haver la voluntat política de desenvolupar una
programació habitual, un Centre de Creació de Circ, però el que ha passat en
realitat és que no ha anat més enllà de les múltiples inversions que aquest
Ajuntament ha fet, juntament amb la Generalitat, per a l’adaptació dels terrenys
de les instal·lacions a la Masia d’en Cabanyes.
La Generalitat ja va retirar, sembla, el seu interès en aquest Projecte de Circ a
Catalunya a Vilanova, quan, parlava la mateixa regidora sobre un informe que
va redactar al 2010-2011, on es deia que per fer viable el Centre de Creació,
calia la programació de més d’un centenar de funcions i més de 200.000
espectadors anuals, unes xifres que, sigui per falta de prou difusió del projecte
arreu de Catalunya, per atraure possibles empreses de circ, o sigui perquè
aquest àmbit ja havia perdut repercusió en el públic vilanoví, resultaven unes
xifres inassumibles.
El govern actual ja va aplicar reduccions, tan sols entrar el govern, en matèria
cultural en el pressupost, i precisament el primer que va caure de la graella va
ser la Vela. I des de l’inici s’ha parlat, la mateixa regidora ho ha dit, d’un
cadàver. En cap moment, sembla, o això és el que se’ns ha fet entendre, que
el món del circ o la mateixa Generalitat se li ha demanat seguir apostant a
través de subvencions, o que possibles professionals de l’àmbit del circ que
aportessin alternatives per fer viable el projecte de circ a la ciutat. I això és el
que hem trobat a faltar, que potser ha faltat una mica més d’empenta en
aquest sentit per part del govern. Lamentem, en el fons, i al capdavall, que els
ciutadans hagin contribuït amb els seus impostos durant anys i anys a fer
realitat un projecte que posem en dubte que els mateixos impulsors i

posteriorment els qui han agafat les regnes ara del govern hagin fet tot el
possible per fer viable. És per això que demanem que quan arribi el moment
de crear grans propostes de ciutat, ara sabem que la cosa és complicada, però
quan arribi aquest moment la viabilitat sigui verificada prèviament perquè no
ens tornem a trobar properament amb una situació al nostre parer de
desemparament d’un projecte d’aquesta envergadura com ha estat la Vela.
Ara per ara entenem que l’equipament serà reaprofitat per una ciutat que
realment sembla ser que sí que pugui tirar endavant el projecte de circ a
Catalunya. El que ens preguntem és que en aquest cas la Generalitat sí que
aportarà subvencions, a Vilanova no però en aquesta altra ciutat sí, i en aquest
sentit esperem que els terrenys, que són en definitiva els que s’han adequat a
Vilanova, que siguin reaprofitats per un projecte que sí que reverteixi al
municipi, siguin els horts urbans o el que convingui i que finalment es dugui a
terme. Gràcies.
ALCALDESSA
Molt bé, gràcies senyora Rius. Senyor Rodríguez.
SANTIAGO RODRÍGUEZ
Gràcies. Bé, el posicionament del nostre grup el vàrem expresar ja en el Ple
passat. També els hi he de dir que tal com van les coses i en línia de lo que els
hi he dit al començament, clar un... un grup, aquest grup té a vegades la
temptació de dir: escolti, pues, miri, ara direm que no per veure si d’aquesta
manera aconseguim arrencar algú de la Generalitat. Tranquils, no ho farem,
nosaltres mantenim el nostre posicionament, el que crèiem fa quinze dies ho
continuem pensant avui. Hi sortim perdent, sí, però jo crec que hi sortim
perdent no des d’ara, sinó que efectivament des d’una certa projecció històrica.
No s’ha esmentat. Home, jo crec també que val la pena esmentar que en un
moment determinat –ja sé que ja fa molt de temps d’això i que és l’inconvenient
que a vegades tenim els que portem uns quants anys a la casa-, però sí que jo
crec que val la pena esmentar un moment donat que hi ha un canvi de govern,
i es perd la confiança amb Trapezi i el projecte de circ a la ciutat. Hi ha un
canvi de paradigma important en aquell moment. És cert que aquest projecte
sorgeix a posteriori, és cert que es fan esforços a posteriori, però també és cert
que els recursos de les administracions són força més limitats i especialment
pel que fa a l’Ajuntament de Vilanova i per tant ens hem de mirar molt bé on
emprem els recursos i on deixem d’emprar els recursos, i per tant des d’aquest
punt de vista, i entenent que no ha canviat absolutament res de fa catorze dies,
el nostre grup continuarà donant suport en aquesta proposta.

ALCALDESSA
Molt bé, gràcies senyor Rodríguez. Senyor Elena.
JOAN IGNASI ELENA
Bé, nosaltres també, com deia el senyor Rodríguez, mantindrem, malgrat anem
reproduint plens amb els mateixos punts de l’ordre del dia, mantindrem la
votació perquè, com deia la regidora, res no ha canviat respecte la darrera
proposta. Jo crec que hi han dos elements diferents; un és el que seria el
projecte d’activitat de circ a nivell nacional ubicat a Vilanova, i això o la
Generalitat de Catalunya hi aposta decididament o difícilment es pot mantenir,
o difícilment té sentit mantenir un projecte nacional si el que representa lo
nacional, és a dir, el govern de Catalunya, no ho considera així, i per tant no hi
col·labora. Podem estar radicalment en contra de que això sigui així, però la
realitat és com és i en conseqüència doncs aquest és el pa que es dóna. I
després una altra circumstància és el que és l’equipament en si, no?
Pel que fa referència al Projecte, el senyor Figueras jo crec que ho va explicitar
d’una forma molt nítida en una Comisió Informativa, i és que era una opció, una
decisió, una decisió que es fa en un moment determinat. En veure doncs que
per part del govern nacional no hi havia, pel que sigui, ja no entro en més
valoracions, però els recursos, prioritzacions, el que sigui, la voluntat d’abocar
els recursos necessaris per fer un projecte de caràcter nacional de circ a
Vilanova, el govern de la ciutat ha d’optar si això ho pot mantenir o no ho pot
mantenir, i amb més o menys pena doncs decideix aparcar-ho.
L’altra és... i per tant és una decisió política, no?, que abans ho deia el senyor
Manel Claver, doncs efectivament això és conseqüència d’aquesta decisió,
legítima i en fi... Per altra banda hi ha l’equipament, i l’equipament era un
equipament que podia fer funció a la ciutat, i tampoc anem sobrats
d’equipaments, i des d’aquest punt de vista la possibilitat de mantenir-lo doncs
era una possibilitat, de mantenir-lo al servei de fer activitats culturals a la ciutat.
Malgrat això nosaltres, una de les propostes que volíem suggerir, hem tingut
l’oportunitat de parlar amb gent que està implicada en el pacte nacional de circ,
i amb la gent del CONCA i amb la gent d’altres... de l’associació, etc., per... i
també els hi he de dir que amb sorpresa veuen que per part de Vilanova
l’interès ha estat perfectament descriptible. És a dir, hi havia una possibilitat de
treure alguna cosa a canvi i jo encoratjo a que, com sembla que això
s’aprovarà, igualment per part del govern de la ciutat s’intenti. No són
recursos, perquè difícilment la Generalitat doncs abocarà recursos a canvi
d’això, però sí per exemple formar part d’aquest Pacte nacional i que la ciutat
de Vilanova gaudeixi, i això es podria haver firmat en aquest paper i hauria
tingut el nostre vot favorable, gaudeixi de l’exhibició d’alguns dels espectacles

que es produeixin en la carpa que Vilanova cedirà a l’Associació. Aquesta
carpa es cedirà a l’Associació, anirà a alguna ciutat, com deia la senyora Rius.
La Generalitat allà sí que hi abocarà diners, a la ciutat que sigui, se suposa, o
l’Ajuntament n’abocarà més i serà el seu projecte prioritari, és igual, però allà,
com a conseqüència d’una Vela que era de la ciutat, es produiran espectacles
que la ciutat en podria... se’n podria sortir beneficiada, per exemple, amb la
programació estable als diferents equipaments de la ciutat.
Jo els suggereixo que parlin amb la gent del circ, que hi estan disposada, que
tenen ganes d’arribar a acords amb l’Ajuntament de Vilanova en aquest sentit, i
que per exemple aquesta seria una rendabilitat que seria d’alguna manera útil
per a la ciutat i donaria un cert sentit en aquest acord doncs que s’arriba amb
la Generalitat de cessió de la carpa. Des d’aquest punt de vista i sense
acritud, sense... en fi, entrant en disputes i en polèmiques estèrils, els
encoratgem a que facin aquest exercici i nosaltres doncs mantindrem el nostre
vot contrari per les raons que vam exposar el darrer dia i avui.
ALCALDESSA
Molt bé, gràcies senyor Elena. Senyora Riba.
MARIJÓ RIBA
Sí, gràcies. Diverses coses. Senyor Claver, vostè sempre em diu que hauríem
de trobar... que és un regal, que és un regal patrimonial i que és una pèrdua
per a la ciutat. Des de la Generalitat ens diuen que també hi ha un regal de la
Generalitat cap a la ciutat, que és aquesta inversió que queda feta en aquests
terrenys. I en tot cas sí que estic d’acord, ja li vaig dir, no ho he manifestat
abans però ho manifesto ara, que sí que s’estan fent negociacions, el que
passa que vostè l’altre dia em demanava que avui vingués amb un compromís
i avui el compromís, jo no el puc enganyar, com que el compromís no el tinc,
avui no li dono, però sí que estic treballant en benefici de la ciutat per poder
obtenir una mica en el sentit que ara el senyor Elena manifestava. Estem
treballant amb el món del circ per poder portar espectacles de circ i saben que
amb això jo m’hi vaig comprometre i ho estic treballant, a la ciutat, i si poden
ser subvencionats doncs millor que millor.
El cap de setmana passat o l’anterior era el festival Trapezi de Reus. Tècnics
de la ciutat de Vilanova s’hi van desplaçar per veure les produccions que
s’estan fent i poder continuar portant Trapezi a Vilanova, d’alguna manera o
altra. Per tant, sí que s’està treballant en aquesta línia. I tampoc li puc portar
el compromís firmat dels horts socials perquè també s’està treballant. Jo no sé
si sortiran inconvenients en algun moment que després li hagi de dir que no els
podem portar a terme, però s’està treballant amb la regidora Blanca Albà

perquè això pugui ser així. Són compromisos que jo em ratifico en aquest Ple,
però que no els hi puc signar avui en aquests moments.
Amb això enllaço una mica amb lo que la senyora Rius deia d’esforç per poder
programar, em sembla que feia al·lusió a esforç per poder continuar portant
circ a la ciutat, doncs en això estem. I no és que s’hagi deixat de banda... i a
més a més s’ha programat ja, eh?, en programació estable s’ha programat circ
a la ciutat, i en això continuarem treballant. I sí que és veritat que s’havia de
decidir el manteniment de la Vela. L’any 2011 arriba en un moment en que
inaugurem un auditori, reobrim el Museu Papiol i tenim un equipament que no li
sabem treure rendibilitat i que costa uns 95.000 o 100.000 euros l’any. Si
vostès recorden quan discutíem els pressupostos d’aquell moment, crec que
se’n donaran compte que s’havia de prendre una decisió i es podia tancar el
museu Papiol una altra vegada o es podia deixar de fer programació en
l’auditori i no plantejar-la, o s’havia d’optar per alguna cosa. I és evident que
governem i vem governar i vem decidir i ens podem equivocar, evidentment,
però va ser una decisió presa, errònia o no, el temps ho dirà, però sí que va ser
una decisió presa per fer quadrar el pressupost i poder continuar oferint una
programació estable a la ciutat a la qual podia incorporar circ, però el
manteniment d’aquell equipament era molt elevat tenint en compte les
possibilitats de rendibilitat que li vèiem, tant en la programació com socialment
parlant, i es va prendre aquesta decisió.
I també m’he deixat de dir que una de les coses que es poden implementar o
que poden acabar que aquesta inversió que ha quedat feta en aquells terrenys
poden ser útils, és també, es pot dir perquè s’ha publicitat ja d’una manera o
altra i s’ha fet fins i tot una roda de premsa explicant que l’any 2014 es pretén
iniciar un festival, que és com la continuació del Faraday, però no serà el
festival Faradany, sinó que és el festival VIDA, que també s’està estudiant la
possibilitat de que això es pugui fer en aquells terrenys. Per tant, sí que estem
aprofitant la inversió feta en aquells terrenys. La Generalitat creu que hi ha
aportat molt, molt més del que hi ha aportat l’Ajuntament de Vilanova, i en
aquest sentit reclama, sense despeses o a canvi de res, pel canvi real de la
Vela en si, però sí que estem treballant en com ens poden ajudar en
programació de circ a la ciutat. Moltes gràcies.
ALCALDESSA
Moltes gràcies, regidora. Em sembla que el senyor Elena havia demanat una
segona paraula.

JOAN IGNASI ELENA
No, és que m’havia deixat una cosa. Només que és amb relació al final del
que deia la senyora Riba. Clar, ens anuncia avui horts i el divendres concerts.
Doncs sobretot, que mirin de coordinar-se una mica.
MARIJÓ RIBA
No pateixi, que ho intentarem fer compatible. Ho intentarem, no s’espanti.
ALCALDESSA
Vinga doncs, passem a la votació. Vots a favor? Vots en contra? S’aprova
amb els vots a favor de la CUP, del Partit Popular i del govern i els vots en
contra d’Iniciativa i el PSC.
Es vota la proposta, la qual s’aprova amb el resultat següent:
Vots a favor: CIU (8), PP (3) i CUP (2) = 13 vots
Vots en contra: PSC (7) i ICV (2) = 9 vots
MOCIONS
ALCALDESSA
Amb això passem a l’apartat de mocions.
Abans de començar volia
comenta’ls-hi, la moció número cinc que surt a l’ordre del dia jo crec que la
vam ja discutir conjuntament, oi que sí? I n’hi ha una altra també?
IOLANDA SÁNCHEZ
Una qüestió. En l’ordre del dia de les mocions, hi han mocions que van quedar
fora de l’ordre del dia bàsicament perquè les vam retirar perquè pogués entrar
la moció extraordinària. Llavors... no entenc si ara entraven o no, estan
posades a l’ordre del dia....
ALCALDESSA
A veure, a l’ordre del dia s’han posat totes les mocions que no es van discutir
al darrer Ple. En tot cas hem tingut dubtes en quant a les que s’havien retirat si
s’havien de posar o no, crec que amb la voluntat de que són mocions que
vostès havien presentat i que desitgem que es puguin debatre en aquest Ple
tots els temes que calguin, per això s’han posat. És a dir, estan a l’ordre del

dia i per tant excepte que els que les van retirar les vulguin tornar a retirar, les
podríem debatre avui.
Senyor Elena.
JOAN IGNASI ELENA
Aquest Ple és un Ple extraordinari. Per tant, hi ha mocions, però en teoria als
plens extraordinaris no hi han mocions.
SECRETARI
No és obligatori que n’hi hagin. N’hi poden haver.
JOAN IGNASI ELENA
Però llavors... ho dic perquè... ho ha dit abans el senyor Rodríguez, no?,
hauríem de mirar de fer una Junta de Portaveus quan...
ALCALDESSA
A veure, senyor Elena, disculpi’m....
JOAN IGNASI ELENA
Acabo, acabo, acabo amb la meva explicació. Ho dic perquè diuen: tenim
dubtes de quines mocions hi han i quines no hi han. Bueno, serà un dubte que
tindran vostès... el secretari i vostè, però si ens ho haguessin suggerit i
haguéssim fet una reunió i ens ho haguessin preguntat probablement hauríem
pogut aclarir-ho. Ho dic perquè aquest Ple, en teoria, en teoria, és el Ple
anterior, si no m’erro, és a dir, és la continuació del Ple anterior que era molt
tard i vam dir de continuar. Ara... després va i és extraordinari, no? Que no
passa res, perquè hi han coses que s’han d’aprovar i endavant, no?, però en fi,
mirem de...
I després fer juntes de portaveus i que els calendaris més o menys els mirem
de () una mica...
ALCALDESSA
Senyor Elena, ara li passarem la paraula amb el secretari, que és el que ha fet
la convocatòria i ens explicarà, però segurament no se’n deu enrecordar vostè,
perquè era a dos quarts d’una de la nit quan ens vam reunir tots els portaveus i
vam dir que paràvem i que totes les mocions que quedaven pendents les

passàvem a aquest Ple. Segurament deu ser això, però jo vam estar parlant,
ens vam reunir tots els portaveus i vam dir que faríem això.
Ara li passem la paraula al secretari perquè ens expliqui com funciona això.
JOAN IGNASI ELENA
Li asseguro que estava estabornit i pot ser que no sàpiga... que em
confongués, eh?, però vem dir que continuàvem, com exactament vostè ha dit
ara, el Ple. O sigui, si continues un Ple, no col·loques els punts que has perdut
abans una altra vegada, perquè llavors no és la continuació del Ple, és un altre
Ple. I que si és a fi de bé, que diu aquell, doncs endavant, oi?, però com a
mètode no és molt raonable perquè... ho dic per altres ocasions, perquè si
anem posant els punts que hem perdut en un Ple posterior que convoco
unilateralment, doncs evidentment això genera una dinàmica complicada.
ALCALDESSA
Senyor Elena, ara li passarem amb el secretari la paraula perquè ens ho
expliqui, però com ara jo li deia, aquest govern el que intenta és no posar
traves administratives i per aquest motiu creiem que tots els temes que s’hagin
de discutir s’han de discutir. Per aquest motiu s’ha complert amb el que es va
parlar aquell dia del Ple a dos quarts d’una, i tot el que va quedar pendent es
va passar en aquest Ple.
Jo crec que aquí hem de discutir sobre temes importants i no sobre discusions
de forma, senyor Elena, encara que a vostè li fagi molta gràcia. Li passem la
paraula amb el senyor secretari.
Senyor Elena, ara parla el senyor secretari.
SECRETARI
A veure, hi han coses que no les puc contestar, que en tot cas haurà de
respondre qui li correspongui. En tot cas, el Ple ordinari només és aquell que
està prefixat per a aquell dia i a aquella hora determinada. Qualsevol Ple que
es convoca fora d’aquell dia i hora determinada és un Ple extraordinari. Per
tant, el d’avui és un Ple extraordinari, no és una continuació de l’altre sinó que
bueno, ho serà potser des del punt de vista del contingut, però no des del punt
de vista de la forma, perquè doncs el que és ordinari és el que està fixat en una
data i una hora exacta, diguéssim, mensualment. Tot el que surt d’allò és un
Ple extraordinari. Com a Ple extraordinari no hi ha obligació de posar-hi
mocions, però en el que és obligatori és en l’ordinari, en l’extraordinari no és
obligatori que hi sigui, però evidentment si l’alcaldesa doncs ho vol posar, ho

pot posar, no està prohibit, això és el que vull dir, prohibit no ho està, pot
posar-ho. Que és obligatori només en l’ordinari?, sí, però en l’extraordinari si li
posa dins de l’ordre del dia és una facultat que té, igual que té la facultat de
posar altres punts.
ALCALDESSA
I de fet, el que es va parlar quan vam parar el Ple va ser que faríem un Ple
extraordinari per portar les mocions que aquell dia s’havien quedat sobre la
taula.
JOAN IGNASI ELENA
No, si em permet, només perquè com les actes queden textuals, jo no reia, ho
dic perquè a mi no... no me n’enric de les qüestions formals ni de les de fons.
Com que ho ha manifestat, no me n’estava rient. Només manifesto que un
punt que queda pendent no és un punt que has perdut, és un punt que queda
pendent i per tant que en properes edicions, si és a fi de bé i acord de tots
fantàstic, però com a hàbit, allò que tu perds en una votació col·locar-ho en un
següent Ple extraordinari, doncs penso, insisteixo, per futures ocasions, no és
un bon mètode.
ALCALDESSA
D’acord, senyor Elena, cuidarem més les formes. En tot cas jo lo que li estava
contestant és que crec que el que hem de dedicar aquí el temps a discutir els
temes importants i no entrar en discusions sobre forma com vostè ara estava
portant la discusió.
Jo, com he dit abans, crec que les mocions es van retirar. Si aquí tenim
l’oportunitat de parlar-les, benvingut sigui. Si tenen algun inconvenient, no les
debatem i també és igual. Senyor Rodríguez.
SANTIAGO RODRÍGUEZ
No, en un to estrictament positiu. Jo crec que aquest debat s’hagués acabat si
s’hagués convocat una Junta de Portaveus, en la qual doncs els portaveus
haguéssim conegut exactament quins punts anaven en aquest Ple
extraordinari, mocions i no mocions, i s’haguessin... o sigui, ens estalviaríem
ara aquest debat. És més, el portaveu que els parla estava convençut que, en
no haver rebut convocatòria de Junta de Portaveus, fins i tot no hi havia ni Ple.
I va ser a través d’una comunicació amb la regidora Glòria García que em va
dir: sí, sí, i tant que hi ha Ple. Jo crec que és molt senzill, tant com convocar

una Junta de Portaveus prèvia a qualsevol altre Ple extraordinari que hi pugui
haver.
ALCALDESSA
D’acord, prenem nota i ho farem així. Per tant, passem... l’ordre del dia és el
que és, hi han les mocions que hi ha i excepte que algun grup decideixi retirarles, les debatrem totes.
IOLANDA SÁNCHEZ
Nosaltres, la del Ple anterior, seguint allò que ens vam comprometre i per tant
a la continuació d’aquell Ple, que era el que vam parlar en Junta de Portaveus,
nosaltres mantenim retirada la moció que es va retirar, que és la
d’hidrocarburs.
ALCALDESSA
D’acord.
IOLANDA SÁNCHEZ
I la mantenim retirada, i la retirem.
4. MOCIÓ DE LA CUP PER A LA CELEBRACIÓ D’ASSEMBLEES
MUNICIPALS OBERTES.
El secretari llegeix la part resolutiva de la moció següent:
Contràriament a les societats jerarquitzades militarment o colonitzades per
oligarquies i aristocràcies, on només compta la voluntat i l’opinió dels
poderosos, les societats lliures i democràtiques es basen en el govern, la
voluntat i l’opinió popular. Es va començar amb el dret i la llibertat d’opinió,
d’expressió i d’organització. Seguidament pel dret i la llibertat d’elecció i de
representació universal (sí, finalment també femení). Arribar al poder popular
democràtic ja no ha estat possible perquè cada lluita per un dret s’ha trobat
amb tots els obstacles, a cada triomf popular s’hi ha aixecat una nova barrera.
Ens hem quedat en la democràcia representativa i parlamentaria mitjançant
els partits polítics perquè s’ha entès més pràctic i eficaç, si no ha estat per
comoditat, per usurpació o simplement per por. La gran aspiració de la
participació en els assumptes per part de les classes populars s‘ha quedat en
votar o no cada quatre anys, sense més poder popular ni concessió dels

elegits que constituïen els governs i els plans de mandat amb endeutaments i
malbarataments amb total impunitat. Sovint quan des del poder es parla de
participació, la gent ho tradueix per manipulació i grans temes de ciutat
s’amaguen per reunir la gent a escoltar (més que a parlar, proposar, etc.) en
sessions publicitàries, més que de participació. Una enorme desconfiança que
s’ha tornat mútua entre els partits i la gent.
Però més enllà de les organitzacions polítiques i els seu militants, cada dia
més aïllats i desmotivats, encara i sempre trobem ciutadans que volen
participar i millorar la societat on vivim, i que volen i poden dedicar un temps a
la seva ciutat. I la ciutat ha de saber aprofitar aquest actiu i saber instruir i
conscienciar a la resta per tal que no pensin només en ells mateixos, que
sàpiguen que es compta amb ells i que ells han de poder comptar amb els qui
conviuen. Aquesta és i serà la gran virtut de la participació. Que il·lusiona i es
fa més gran i necessària practicant-la. I ens farà ser millors ciutadans, més
responsables perquè hem col·laborat en les decisions i no ens han estat
imposades pel caprici dels poderosos. Ara que reivindiquem com a poble el
dret a decidir és quan menys es pot negar a totes i cadascuna de les persones
el seu dret individual també a decidir i a participar.
En el seu dia la CUP va proposar i impulsar la primera audiència pública sobre
l’estat dels comptes municipals. Malgrat l’èxit d’aquella convocatòria, no s’ha
repetit l’experiència sobre altres temes, tot i que semblava un bon sistema
perquè la gent es sentís protagonista en escoltar i preguntar els diferents
grups polítics sobre un determinat tema de la nostra vida en comú. El fet que
les audiències públiques no siguin decisòries no fa que se les hagi de
menystenir, quan calgui que ho siguin ja ho seran només convocant a
continuació d’una d’elles, amb el tema debatut, una consulta popular. No és
tan difícil si es vol, quan es vulgui.
També els consells de participació ciutadana, sectorials o territorials seran una
eina molt vàlida si es vol, quan es vulgui, per dinamitzar les entitats i les
persones que pretenen aportar el seu temps i les seves experiències per
col·laborar en la millora de la societat.
Ara proposem una nova eina que cal provar i desenvolupar per tal que la
ciutadania vegi i cregui en les seves possibilitats i que les organitzacions
polítiques sapiguem escoltar i aprofitar l’experiència de les persones, més
enllà dels nostres propis correligionaris. Parlem de l’Assemblea Municipal
Oberta (AMO), que implica la convocatòria a la ciutadania perquè presenti
propostes per tal de ser debatudes entre els que vulguin participar i que les
que s’acordin finalment puguin ser presentades al Ple municipal per tal que
aquest les prengui en consideració de la manera més adient.

Aquest moció parteix de la base de que qui convoca l’AMO és el ple
municipal, organisme que té potestat i competències legals per fer-ho, però
qui ha de tenir l’ascendència sobre l’assemblea o els ciutadans no pot ser el
poder polític en aquest cas o llurs organitzacions; sinó els ciutadans mateixos,
concretament un d’ells i per això proposem com a moderador la figura del
Defensor de la Ciutadania amb una nova perspectiva i tasca. Es tracta d’anar
més enllà en l’exercici dels drets ciutadans i és aquesta figura del defensor el
que podrà dur el paper de moderador d’aquesta vessant de la participació
ciutadana.
Amb l’experiència d’aquesta convocatòria es podrà precisar la normativa per a
noves convocatòries i per incorporar-les al ROM i al Reglament de participació
ciutadana. També es mirarà d’anar incorporant un sistema de participació fent
servir les noves tecnologies.
Per tot això el grup municipal de la CUP proposa al Ple els següents
ACORDS
“PRIMER. Que el Ple municipal de juny convoqui la primera Assemblea
Municipal Oberta (AMO) per la primera quinzena d’octubre d’enguany.
Convocant la ciutadania per reunir-se i tractar diferents temes d’abast
municipal i d’interès general i decidir sobre les propostes presentades per
persones o entitats, tot fixant la data, el lloc i l’hora, així com encarregar la
publicitat i la preparació i dotació dels mitjans necessaris per l’organització al
departament de Participació Ciutadana
Podran participar a les AMO, els ciutadans i ciutadanes empadronats a
Vilanova i la Geltrú, prèvia inscripció.
SEGON. Nomenar moderador de l’AMO el Defensor de la Ciutadania, amb el
suport del Departament de Participació Ciutadana, que farà de secretaria en
quant a l’acta i la moderació de l’acte. El ple municipal farà arribar al Defensor
aquesta decisió que sol·licita la seva col·laboració i nomenament.
TERCER. Establir els següents punts de funcionament i d’organització de
l’AMO, tot i que en Comissió Informativa es podran concretar i debatre aquells
aspectes i detalls que es creguin oportuns:
a) Les AMO s’estructuraran entorn el debat sobre ponències que es presentaran
prèviament. S’acceptaran ponències amb propostes per votar sobre qualsevol
tema d’abast municipal i d’interès general , fins a 30 dies abans de la data
fixada. Les ponències amb propostes no podran excedir de 2 DIN A4. Només
s’acceptarà una ponència per persona o entitat a cada AMO.

b) Es crearà una comissió per cada AMO, formada pel Defensor de la
Ciutadania, i el Departament de Participació Ciutadana. Aquesta Comissió
serà l’encarregada d’agrupar ponències sobre el mateix tema i per filtrar les
ponències que no s’ajustin a la temàtica municipal ni presentin propostes o
siguin merament personalistes, tot justificant-ho i comunicant-ho a qui l’hagués
presentat per tal que pugui esmenar-la si ho desitja. El període d’esmenes
s’haurà de resoldre amb un temps màxim de 7 dies, des que es tanca el
termini de presentació de propostes. Les ponències-propostes acceptades
seguiran l’ordre de presentació a l’OAC i es difondran amb tres setmanes
d’antelació a la Web municipal per a coneixement de la ciutadania.
Les ponències-propostes acceptades, que no es puguin debatre en l’AMO, per
que excedeixen de les 10 ponències, passaran automàticament a la següent
assemblea.
c) L’AMO tindrà una durada màxima de 180 minuts i això fa que el temps s’hagi
de repartir entre les diferents ponències-propostes, que serà un màxim de 10.
Es donarà un temps màxim per la lectura o exposició de la ponència de 3
minuts , un temps màxim de 15 minuts per intervencions i finalment es votarà
cada proposta. Les votacions seran a mà alçada. Podran votar els majors de
16 anys.
d) L’informe de l’AMO, confeccionat pel Departament de Participació Ciutadana i
de la mà del Defensor de la Ciutadania, es traslladarà a la Comissió
Informativa pel seu debat i per elevar a Ple aquells acords que es creguin
convenients. També es publicarà a la Web, a l’apartat participació Ciutadana i
del Defensor de la Ciutadania.
e) El Ple municipal podrà tramitar com correspongui les propostes aprovades a
l’AMO per donar-li validesa legal.
f) El Defensor de la Ciutadania portarà el seguiment i control de l’aprovació o no
per part del Ple de les propostes acordades a l’AMO i de la seva execució real
que correspongui, aquest seguiment es farà anualment al Ple de Presentació
de la Memòria del defensor de la Ciutadania. En el cas de propostes
acordades a l’AMO que siguin rebutjades pel Ple, és faran constar de manera
notòria a l’apartat web del Departament de Participació Ciutadana i del
Defensor de la ciutadania les votacions i motivacions dels diferents grups
municipals.”
ALCALDESSA
Molt bé, gràcies senyor secretari. Senyor Font.

MARC FONT
Sí, gràcies. Bé, després de la llarga lectura de la moció, que no és curta,
acabarem de mirar d’aclarir-ho una mica, tot i aquests quinze dies de retard en
la presentació de les mocions. Bé, primer de tot, suposo que ja òbviament ho
sabem tots, però bé, vivim en un estat on bàsicament s’organitza a través
d’una democràcia representativa i una democràcia parlamentària, una
democràcia que té en certs aspectes doncs és tancat pel que fa a propostes
dels ciutadans o pel que fa a aquells ciutadans que no estan adscrits, no
militen en un partit polític, i entenem com a mínim des de la CUP doncs que
hem d’avançar cap a nous models de democràcia i nous models de
participació. A més a més, perquè bé, si no intentem avançar aquells que
tenim representació, que tenim representació política, doncs hi acabarà també
avançant la societat d’una manera o altra, i això creiem doncs que en gran part
és una de les causes de la desconfiança que hi ha actualment de bona part de
la societat vers la classe política, doncs aquesta classe política que és la que
regenta sobretot aquesta democràcia representativa.
Moviments com el 15M sobretot doncs han mostrat aquesta problemàtica,
altres moviments a nivell social com la PAH, i com deia doncs hem d’avançar
cap a models de participació real, models que no siguin estrictament dirigits
des del poder polític, models que permetin a la gent dir la seva, participar. En
aquest cas doncs entenem que l’audiència pública que es va fer al principi
d’aquest mandat doncs va ser una bona experiència. Aquella actuació o
almenys aquell model doncs era més aviat de que els regidors, el govern,
l’oposició, ens anàvem a explicar i permetien fer preguntes. El que proposem
avui va una mica més enllà, no parlem doncs que nosaltres anem a explicarnos a la ciutadania, sinó que el que pretenem és crear una eina perquè la
ciutadania d’una manera organitzada doncs ens pugui fer arribar propostes.
En aquest sentit plantegem avui la creació d’aquesta assemblea municipal
oberta. Una assemblea doncs que permet que aquells ciutadans que ho
desitgin puguin presentar ponències, hem limitat a un màxim de 10 per
assemblea doncs per un problema de temporalitat, per un problema doncs de
que no podem tenir a la gent doncs cinc hores en un espai discutint. Doncs
com deia, en aquestes assemblees els propis ciutadans, les entitats, podran
presentar ponències que seran discutides doncs pels propis ciutadans, i que en
tot cas aquelles que siguin aprovades serien traslladades a Comisió
Informativa, i si així es creu doncs per aquests grups, bueno, pels regidors que
estem aquí representats, doncs traslladar aquells acords que creiem al Ple.
Fins ara nosaltres entenem que no tenim masses mecanismes de participació.
Amb el Reglament de Participació Ciutadana doncs que ara estem revisant

queda molt limitada la possibilitat de fer propostes, de mirar doncs de que un
ciutadà pugui proposar al govern de la ciutat, a l’Ajuntament en general, doncs
que canviï alguna cosa, que millori alguna cosa. Segons el Reglament que
tenim ara l’única manera és que una entitat –i ha d’estar inscrita al registreentri una moció, aquesta moció l’hem de signar algun dels partits polítics amb
representació, i a partir d’aquí doncs aquesta entitat pot parlar aquí durant dos
minuts, però a més a més no pot ni tan sols entrar en el debat que després es
genera en aquesta sala.
Per tant, com dèiem, la proposta va molt més enllà d’aquests mecanismes que
tenim ara, que tot i així la CUP seguirà treballant en aquesta modificació del
Reglament de Participació Ciutadana per obrir també més aquest mecanisme
de poder fer propostes aquí al Ple, de que aquelles entitats que ho presentin
puguin participar de la discusió, però en tot cas el que portem avui a aprovació,
com dèiem, és bàsicament aquest mecanisme que pretenem posar a l’abast
del ciutadà, un mecanisme més d’autoorganització, que tal i com presentem a
la proposta i que s’ha parlat amb altres grups, doncs de mirar de que coordini
el Defensor de la Ciutadania, que el Defensor de la Ciutadania tingui una
actitud proactiva, perquè l’entenem com una figura, una peça neutra
desvinculada dels diferents partits polítics, i òbviament que a darrere hi ha
d’haver una forta implicació del Departament de Participació Ciutadana, que al
final és qui ha de vetllar perquè hi hagi un bon funcionament en aquestes
assemblees. Nosaltres de moment proposem fer-ne una a l’octubre. En tot
cas la nostra voluntat era que se’n poguessin fer un mínim de dos a l’any, però
en tot cas anem-ho veient, no?, fem aquesta primera i a partir d’aquí doncs
entre tots mirem de valorar-ho, mirem de veure si creiem que és una eina
positiva, i mirar doncs de potenciar i de que els ciutadans a través d’aquestes
assemblees ens puguin fer arribar totes aquelles propostes que creguin bones
per a la ciutat. Gràcies.
ALCALDESSA
Molt bé, gràcies senyor Font. Bé, com a persona que porto directament també
tot l’àmbit de Participació, contestaré jo mateixa aquesta moció i els hi avanço
que des del govern, com no podria ser d’altra manera, donarem suport a
impulsar aquestes assemblees municipals obertes. Ho hem estat treballant
amb la Candidatura d’Unitat Popular. Hi va haver una primera proposta que
hem estat fent... intercanviant algunes idees i hem fet alguns ajustos que ens
ha semblat a totes les parts més indicats, i des del convenciment que les
administracions públiques, i sobretot les administracions locals, hem d’anar
treballant cap a un canvi de manera de gestionar la relació amb la ciutadania,
nosaltres creiem que aquest és un pas que ho pot afavorir.

En aquest sentit, des de l’Ajuntament estem portant a terme, estem impulsant
diverses línies que en la mesura del possible fagin que anem incorporant
accions de transparència, de responsabilitat i de col·laboració amb la
ciutadania, amb l’objectiu de treballar plegats per a una ciutat millor. Per tant,
creiem que aquesta proposta que presenta la Candidatura d’Unitat Popular
s’avé amb la línia, amb aquesta línia que des del govern s’està impulsant i per
tant hi donarem recolzament.
Sí, senyora Sánchez.
IOLANDA SÁNCHEZ
Per manifestar el posicionament davant d’aquesta moció, que en tot cas
doncs... bueno, que no... sí que s’ha parlat amb el govern des de la CUP, però
que no s’ha parlat... bueno, en tot cas amb el nostre grup municipal no tenim
constància de que se’ns hagi intentat plantejar aquest treball de forma comuna.
Perquè en tot cas, bueno, sí que els hi demanaria el vot separat dels punts,
perquè en tot cas nosaltres votaríem favorablement el primer i el segon acord,
que bàsicament doncs estableix el valor d’intentar doncs que es convoqui amb
brevetat, no sabem per què la quinzena d’octubre i no en una altra època, però
bueno, això no hi posarem transcendència a que es convoqui, doncs aquest
model d’assemblea, i que entenem perfectament doncs el criteri o la finalitat
d’aquest intentar millorar la participació ciutadana i el model d’assamblearisme
ciutadà, que ens sembla, i en aquest sentit doncs com a criteri, com a línia,
doncs bo.
El tercer punt el votarem en contra, i dic perquè té contradiccions per a
nosaltres l’exposició o els acords que es prenen. Per un costat diem: anem a
treballar perquè hi hagi més participació, per donar protagonisme al ciutadà de
peu, a les entitats, als representants, aquells que vulguin participar, però per
una altra és el poder polític, en aquest cas representat en aquest Ple, que li diu
com, quan, com s’han de presentar, i parametritza, per dir-ho així, organitza tot
el funcionament. Com que de models assamblearis pues tots coneixem, inclús
doncs la vida inclús pròpia dels partits polítics –sempre millorable, i més en
aquests moments, molt millorable- ens ha donat doncs models organitzatius
d’assemblees, poso per cas o per exemple l’organització de l’assemblea
d’Iniciativa, és que una representació de la militància dels adherits, fan,
acorden el funcionament i l’organització, i per tant més assamblearisme que
aquest... és que no l’imposa un Ple o en aquest cas una direcció, per dir-ho
així, com és el mecanisme de funcionament. En tot cas, com que no havíem
pogut parlar, a nosaltres ens sembla això, aquesta contradicció: sí, sí,
assamblearisme, però alhora és el Ple municipal que imposa el com, el quan,
el funcionament i l’organització. En tot cas nosaltres aniríem un pas més enllà,
i si ho som de debò, doncs que la pròpia... una representació de la ciutadania

posés i acordés un funcionament també concret d’aquesta assemblea. Per
tant votarem el tercer punt en contra.
ALCALDESSA
Molt bé, gràcies. Senyor Rodríguez.
SANTIAGO RODRÍGUEZ
Gràcies, per expresar el nostre posicionament amb referència en aquesta
moció que presenta la CUP. Bé, nosaltres hem de dir que si de l’exposició de
motius depengués el nostre vot seria contrari, i seria contrari perquè es
planteja la celebració d’assemblees municipals obertes segurament més com a
alternativa a la democràcia representativa, que no realment com un element
addicional de participació de la ciutadania en l’exercici de la democràcia, i per
tant la nostra discrepància respecte de que les assemblees puguin substituir
allò que entenem que és universal de tota la ciutadania, com és la democràcia
representativa, i per tant aquesta discrepància inicial sobre el plantejament.
Hi hauria fins i tot un segon motiu que ens duria a votar també en contra de la
moció, que és el fet de que es planteja, que podem interpretar i podem
entendre que es plantegi com una eina de participació ciutadana, però que
entendríem que el plantejament probablement doncs s’hauria de fer en el marc
de la Comisió que està debatent la modificació del Reglament Orgànic
Municipal, que també té en compte el bloc de participació ciutadana, i per tant
entenem que seria molt més lògic que es plantegés la regulació d’aquestes
assemblees com a mecanisme de participació ciutadana, complementària a la
democràcia representativa des del Reglament Orgànic Municipal. És cert que
la moció planteja la celebració d’una assemblea d’aquestes característiques
com a prova per després perfilar la seva regulació, però també al mateix temps
la moció ens imposa una determinada regulació. Jo no sé si han de ser 10
minuts o 12, o 8, o 6, els que ha de participar no sé qui o si la durada té que
ser de 150, de 120, de 90, de 200, i per tant crec que s’entra en una regulació
molt exhaustiva d’allò que es vol fer, i aquí tots sotmesos a la proposta que
presenta un grup municipal.
Escolti’m, nosaltres discrepem d’aquest
plantejament, no?
Fem un esforç valorant un aspecte positiu que he esmentat d’una forma una
mica més transversal, no?, que és la possibilitat d’introduir un nou element de
participació i que pugui enriquir el debat polític a la ciutat i el debat amb relació
a l’actuació municipal, no?, i per tant, des d’aquest punt de vista, i només des
d’aquest punt de vista, el nostre grup fa un esforç per no votar en contra
aquesta moció i abstenir-nos, però només des d’aquest punt de vista molt
matisat. Gràcies.

ALCALDESSA
Molt bé, gràcies senyor Rodríguez. Senyor Llobet.
GERARD LLOBET
Sí, gràcies. Per anunciar el vot a favor del grup socialista, conscients que es
tracta d’una eina més en aquesta crisi de valors, que és de pèrdua de
consciència col·lectiva i d’interès per tot allò que és públic. Entenem que cal
parlar també no només de drets, sinó també de deures, de conèixer els afers
col·lectius, i veiem que aquest és un mecanisme més que es pot valorar.
Amb relació al tercer punt, que a nosaltres doncs també ens ha originat un cert
debat, bàsicament per tota la concreció que hi ha establerta, entenem que la
proposta que presenten els ponents és que es pugui també debatre i concretar,
perquè ho diu el títol, no?, que en Comisió Informativa es podrà concretar i
debatre tots aquells aspectes amb relació a aquesta qüestió. Entenem que si
aquest és l’esperit del punt tercer i que en Comisió Informativa puguem fer
alguna aportació, o en el marc dels treballs de la revisió del Reglament de
Participació Ciutadana, doncs que també en algun moment s’haurà de posar
sobre la taula, doncs en aquest sentit el grup socialista votarà a favor.
Repeteixo, valorem doncs positivament que s’afegeixin nous mecanismes i
noves eines per incrementar la participació ciutadana. Gràcies.
ALCALDESSA
Moltes gràcies. Senyor Font.
MARC FONT
Sí, gràcies. Bé, certament la moció que portem avui a aprovació és una moció
que entra molt en concreció, és cert, però clar, també ho fem amb certa
voluntat i és que s’han aprovat doncs diverses mocions, i a tots els grups ens
ha passat doncs que queden una mica a l’aire, que són una mica en alguns
aspectes difuses, i després a l’hora d’aplicar-se cadascú ho veu d’una manera i
s’acaben una mica desvirtuant. Per tant, doncs des d’aquesta vegada des del
grup de la Candidatura d’Unitat Popular doncs sí, hem volgut concretar
bastant, tot i que hi ha el punt que diu que a la Comisió Informativa en podrem
parlar, òbviament, perquè al final és el lloc on se n’ha de parlar i des d’on s’ha
d’anar valorant una mica com està funcionant tot això.

Per una altra banda, suposo que se n’hauran adonat, respecte la primera
moció que presenta la CUP doncs hi ha hagut un canvi substancial, i jo he dit
abans que ha sigut parlant amb grups municipals, és cert que no ha estat així,
en tot cas nosaltres la presentem i tant des del govern com sobretot des del
Departament de Participació Ciutadana doncs se’ns ve a parlar i discutim sobre
la primera proposta. Potser el mecanisme no hauria d’haver estat aquest i
hauríem d’haver estat tots, en tot cas potser sí, però sí que des d’aquí volíem
agrair sobretot la tasca i la voluntat que hi ha hagut des dels treballadors del
Departament de Participació.
Entrant una mica en les intervencions, per què la primera quinzena d’octubre?
Podíem haver posat abans de cinc mesos, que és el que fem normalment a les
mocions. Bé, hem posat la primera quinzena d’octubre, crec que no hi ha gaire
més a dir. Ens semblava que era tornar de l’estiu, arrenquem i mirem de
muntar-la.
Respecte a que hi hagi la concreció de com està fet, o sigui, que hi hagi la
concreció i estigui tot doncs com a molt pautat, doncs home, és que és la
primera. Com hem dit abans, la voluntat és fer una prova, fer una prova pilot.
Nosaltres creiem que funcionarà, creiem que hauria de ser algo doncs que
establim amb regularitat, però clar, és que la primera vegada a nosaltres se’ns
fa molt complicat ajuntar la representació de la ciutadania, perquè és que no
sabem qui és la representació de la ciutadania. En tot cas, si ho decidim, el
primer o posteriorment a la primera assemblea que podem plantejar amb
aquests criteris o aquells que decidim en Comisió Informativa, podem convidar
tota aquella gent que hagi vingut i aquella gent que li interessi i en tornem a
parlar. Però creiem que com a punt de partida hi havien d’haver unes pautes i
unes normes a la primera reunió, a la primera assemblea, perdó.
Respecte la intervenció del Partit Popular, bé, sí, el tema de la democràcia
representativa. Vostès, i no ho descobrim ara, són defensors d’aquesta
democràcia participativa, nosaltres estem aquí gràcies a aquesta democràcia
participativa, ens valem perquè és el mecanisme que tenim, però si fos per
nosaltres doncs no viuríem en una societat regida només per aquesta
democràcia participativa, ai, representativa. Per tant, doncs òbviament aquí
tindrem diferències, i sí, per això la CUP doncs és un pas, un petit pas, o un
pas més important, depèn de com es vegi, per mirar d’anar superant tota
aquesta democràcia representativa.
Respecte al per què no ho posàvem al Reglament de Participació Ciutadana,
crec que més o menys ja s’ha contestat vostè quan deia doncs com que és una
prova, o almenys nosaltres ho veiem així, i que quan haguem fet aquesta prova
doncs home, la voluntat seria que ho recollíssim en aquest Reglament de
Participació Ciutadana.

I respecte a que es regula excessivament i que estem tots sotmesos a les
idees o les propostes de la CUP, home, tampoc ho creiem així. En tot cas ja
ho hem dit, estem oberts a debatre-ho en Comisió Informativa.
I bé, diria que res més. En tot cas doncs això, creiem que pot ser una eina
interessant i demanem doncs un vot de confiança, ja no només a la proposta,
sinó doncs al fet de poder deixar expresar la ciutadania en un espai nou i en un
espai que creiem que pot ser interessant. Gràcies.
ALCALDESSA
Molt bé, gràcies. Jo voldria poder contestar també una miqueta alguna
intervenció, i especialment la del senyor Font, perquè en primer lloc destacar
que estem molt orgullosos del Departament de Participació que tenim i jo estic
molt orgullosa de ser la titular d’aquest Departament, perquè porto com a
alcaldessa la Regidoria de Participació en primera persona.
Per tant, el debat, la discusió de la moció amb la CUP ha estat intensiva, però
sí que li haig de corregir que la CUP no ha estat discutint amb el Departament
de Participació, sinó que ha estat una discusió política on en tot cas la titular,
que sóc jo mateixa, ha estat present. I a partir d’aquí dir-li que, com he explicat
abans quan he fet la introducció, des d’una convicció d’aquest govern per
aquest motiu es porta directament des d’Alcaldia, de que hem d’anar cap a
aquest canvi en la relació amb els ciutadans, com estem demostrant amb
moltes de les accions que estem impulsant des del govern municipal. Només
aquesta petita correcció.
Havia demanat la paraula també el senyor Rodríguez. Li dono la paraula al...
obrim una segona tanda de paraules... Senyora Sánchez.
IOLANDA SÁNCHEZ
Bé, en tot cas... bueno, vista jo crec que les explicacions i en aquest cas la
predisposició que manifesteu, nosaltres, i amb l’esperit i evidentment amb
l’acord i en el que presenta la moció estem totalment d’acord i ja hem
manifestat que el tercer punt era contrari perquè crèiem que realment establia
una contradicció, i una contradicció i en aquest sentit l’exposició que feia el
portaveu de la CUP preguntava qui és la representació de la ciutadania,
perquè clar, per fer una primera prova pilot doncs no sabem qui són els
representants de la ciutadania.
En aquests moments entenc que la
representació de la ciutadania és el Ple municipal, els regidors dels diferents
grups municipals, on hi ha diversitat de visions, i per tant en tot cas que s’arribi
al pacte en tot cas polític, així ho ha manifestat ara l’alcaldessa que és la titular

de Participació i és la que ha estat present en les negociacions, doncs s’ha fet
amb una part de la representació de la ciutadania per determinar el
funcionament, i no amb la resta, ara per ara, en aquest començament, de
grups municipals que també representem en aquests moments a la ciutadania.
Que ens hagués agradat poder participar en aquest sentit per dir: bueno, doncs
el format que plantegeu estem d’acord, o no estem d’acord, o podem variar.
Vist que plantegeu que podem treballar i que farem aquesta prova, nosaltres
variarem el sentit de la primera exposició però ho volíem explicar
claríssimament i ens abstindrem.
ALCALDESSA
Gràcies. Senyor Rodríguez, ara sí.
SANTIAGO RODRÍGUEZ
Bé, agrair la segona intervenció del senyor Font, perquè jo crec que ha sigut
clarificadora, no?, clarificadora per molts aspectes. En primer lloc, ara ens
queda clar que l’objectiu de la proposta que es porta a votació en el Ple no és
de participació. No ho és, perquè si hagués sigut de participació haguéssim
participat tots els membres del Consistori en el debat o en els detalls d’aquesta
moció. Hi han hagut grups que han quedat exclosos, vostès han preferit
negociar-ho –ens quedem amb les paraules de l’alcaldesa- amb el govern, no
sé si també ho han negociat amb el Departament de Participació o no, amb
tots els respectes al Departament de Participació, però al final allò que vostès
no accepten o no entenen de les seves paraules, ha dit quins són els
representants de la ciutadania?, és el Ple, és el Ple que ha de prendre les
decisions, i per tant és amb els membres dels plens amb els quals, home, pues
s’ha de comptar i s’hi ha de comptar amb la seva participació a l’hora de
presentar o no presentar una moció.
Jo crec que a més a més, amb l’expresió “cal superar la democràcia
representativa”, jo crec que queda tot dit al respecte de quina és l’autèntica
voluntat de la moció que presenten, i per tant, havent aclarit els dubtes que
inicialment teníem, també la nostra posició canvia, ja no serà abstenció sinó
que serà un vot en contra. Gràcies.
ALCALDESSA
Cap més paraula? Passem, per tant, a la votació. Vots a favor de la moció?
Per separat, eh? Vots a favor dels punts primer i segon de la moció? S’aprova
amb els vots a favor d’Iniciativa... ai, perdó, vots en contra, ja ho havia
manifestat. Disculpi, vots en contra. S’aprova amb els vots a favor
d’Iniciativa, la CUP, el govern i el PSC, i el vot en contra del Partit Popular.

Vots a favor del tercer punt de la moció? Vots a favor, eh? S’aprova amb els
vots a favor de la CUP, del govern i del PSC. Vots en contra? Abstencions?
El vot en contra del Partit Popular i l’abstenció d’Iniciativa.
Es passa a votar la moció, amb la votació separada dels punts:
VOTACIÓ PUNTS 1 i 2:
Vots a favor: CIU (8), PSC (7), CUP (2) i ICV (2) = 19 vots
Vots en contra: PP = 3 vots
VOTACIÓ PUNT 3:
Vots a favor: CIU (8), PSC (7) i CUP (2) = 17 vots
Vots en contra: PP = 3 vots
Abstencions: ICV = 2 vots
Per tant, s’aprova la moció en la seva totalitat.
5. MOCIÓ DE LA CUP EN SUPORT ALS TREBALLADORS DE
L'ACN, CATALUNYA RÀDIO I TV3.
Aquesta moció es retira.
6. MOCIÓ DE LA CUP PER A L’ORGANITZACIÓ D’UNA FIRA DE
COOPERATIVES EN EL MARC DE LA FIRA DE NOVEMBRE.
ALCALDESSA
Passem a la següent moció, que és la moció número... el punt número sis,
que és la moció de la CUP per a l’organització d’una fira de cooperatives en el
marc de la Fira de Novembre.
SECRETARI
La cinc queda retirada?
ALCALDESSA
Sí, la cinc es va debatre, no s’hauria d’haver incorporat perquè es va debatre ja
en el darrer Ple, conjuntament amb l’altra moció. Anem al número sis.

El secretari llegeix la part resolutiva de la moció següent:
Des dels seus inicis la CUP de Vilanova ve defensant la necessitat que les
diferents administracions practiquin polítiques actives que incentivin la creació
de noves cooperatives i reforcin la viabilitat de les ja existents. Entenem que el
model cooperatiu és inherent a una sèrie de valors que cal que guanyin pes
dins el món de l’empresa tals com la solidaritat, l’esforç mutu, la presa de
decisions democràtiques, el repartiment de guanys en funció del treball
aportat, la transparència, la igualtat, l’equitat…
Quan parlem de cooperatives ens referim tant a cooperatives de treball com a
cooperatives de consum o d’usuaris.
Pel que fa a les cooperatives de treball les podríem definir com a associacions
autònomes de persones que s’agrupen voluntàriament per satisfer les seves
necessitats i aspiracions econòmiques, socials i culturals comuns, mitjançant
una empresa de propietat conjunta i de gestió democràtica.
Per cooperativa de consumidors i usuaris entenem unes entitats que no es
proposen essencialment l’obtenció de beneficis econòmics, sinó que busquen
altres objectius com la prestació de serveis als seus associats i, com a
usuaris, la defensa dels mateixos. Es regeixen per normes equitatives i
igualitàries per aconseguir assegurar la consecució de finalitats d’interès
general, organitzant-se i administrant els recursos amb la finalitat de
proporcionar als seus associats els productes o serveis que necessiten al
menor cost i a les millors condicions possibles.
És en el context actual de crisi, quan creiem que es fan més necessàries les
avantatges que proporcionen les cooperatives, tant les laborals, per poder
generar autoocupació i un sistema de creació de treball molt més arrelada al
territori i socialment més justa, com les de consum i usuaris, tant per poder
consumir millor i a millors preus com per poder defensar els drets dels usuaris.
Per tant, creiem que des de l’ajuntament de la ciutat s’han d’augmentar les
facilitats a les cooperatives i la difusió dels seus avantatges en tots els
aspectes. I en aquest sentit, creiem que el marc de la Fira de Novembre, com
a fira més important i més visitada de la ciutat, hi hauria d’haver un espai
destacat destinat a les cooperatives de la ciutat, la comarca i aquelles que
puguin ser interessants pels vilanovins. Aquest espai hauria de servir perquè
aquelles cooperatives ja existents puguin donar-se a conèixer, però també per
fomentar la creació de noves cooperatives, mitjançant informació, difusió i
assessorament.

Es per tot això, que el grup municipal de la Candidatura d’Unitat Popular
proposa al Ple de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú l’adopció dels següents
acords:
“PRIMER. Encarregar a PIVSAM, en tant que organitzadora de la Fira de
Novembre, l’organització d’una fira de cooperatives en el marc de la Fira de
Novembre. On a part d’estands dedicats a la difusió de les pròpies
cooperatives s’hi pugui trobar informació i assessorament sobre els diferents
tipus de cooperatives.
SEGON. Encarregar a PIVSAM l’organització d’una sèrie de xerrades i
trobades, en les mateixes dates, al voltant del cooperativisme i amb l’objectiu
d’enfortir lligams entre les cooperatives ja existents,oferir espais en que les
diferents cooperatives expliquen la seva activitat, debatre i analitzar el seu
futur i les seves necessitats i convidar experts en la matèria a nivell de
Catalunya per tal d’assessorar i informar des d’un punt de vista tècnic.”
ALCALDESSA
Molt bé, gràcies. Senyora Rius.
MARTA RIUS
Gràcies. La Fira de Novembre, com saben, serveix anualment com a aparador
de l’oferta econòmica en diversos sectors de la ciutat i els estands
promocionen en aquest certamen els productes i serveis de diversos negocis i
d’entitats en un dels espais oberts més grans de Catalunya, i per tant esdevé
una bona oportunitat per donar-se a conèixer als milers de visitants que rep al
llarg dels quatre dies que està oberta la Fira.
Pensem des de la CUP que en un moment en el que el capitalisme està en
fallida, amb la repercusió que això té en el sistema econòmic, financer,
institucional i social, des de la nostra formació creiem que és hora de canviar
els mètodes d’obtenció i de gestió dels recursos econòmics i apostar com a
sistema alternatiu i eficaç pel cooperativisme, en comptes de competir en un
mercat que no dóna garanties d’èxit a qui treballa.
Les cooperatives són empreses gestionades pels seus socis, que participen
activament en les decisions tècniques i productives i assumeixen conjuntament
els riscos econòmics i socials que en comporta la titularitat. La CUP creu en
aquest mètode com a motor de canvi. Les cooperatives de treball, de consum
o d’usuaris es regeixen pel repartiment equilibrat dels beneficis entre els seus
associats i estan compromeses amb el territori i amb la justícia social.

Per tot plegat pensem que en aquest gran aparador econòmic que és la Fira de
Novembre, caldria que l’Ajuntament, o si més no ho proposem, fes una clara
aposta per posar de relleu les cooperatives del territori, incloent un espai
destacat en el marc del certamen. Que les que ja existeixen puguin difondre
els seus serveis i que durant les jornades es programin activitats com xerrades
amb experts per divulgar els seus beneficis, per exemple. És per això que la
CUP demana el vot a favor a encarregar a PIVSAM l’organització d’una fira de
cooperatives dins la mateixa Fira de Novembre. Gràcies.
ALCALDESSA
Molt bé, gràcies. Senyor Figueras.
GERARD FIGUERAS
Gràcies alcaldesa. Bé, per exposar el vot afirmatiu del govern respecte
d’aquesta moció, afegint-hi un parell de reflexions. La primera és que aquest
Ajuntament ha estat adherit en els diversos actes commemoratius de l’any
internacional de les cooperatives, que s’ha vingut celebrant en els darrers
mesos a nivell mundial, i que hi han hagut doncs diverses iniciatives ja
impulsades per tal d’afavorir des de l’administració pública municipal aquesta
modalitat empresarial en el si de la nostra ciutat.
La segona reflexió que els volíem traslladar és que al voltant de les propostes
que ens fa la Candidatura d’Unitat Popular ens sembla oportú que en el marc
de l’aparador econòmic més important que té la ciutat, que és la Fira de
Novembre, doncs puguem trobar un espai per tal de dur-hi a terme una
proposta com la que ens fan. No obstant, sí que m’agradaria també perquè
constés en acta que nosaltres, com a govern, inclourem en l’encàrrec
d’enguany a PIVSAM doncs l’elaboració d’aquesta... de la Fira, tal i com diu la
moció, però que l’èxit de la qual diguem-ne sí que estarà una mica a
l’expectativa, és a dir, potser d’entrada creiem que hi haurà moltes
cooperatives que voldran venir a explicar-nos la seva experiència i igual doncs
al final no acaben sent tantes com voldríem. Per tant, el que sí que els
demano, i perquè quedi també doncs en acta, que l’encàrrec hi serà, PIVSAM
evidentment farà la feina amb la millor voluntat possible, i el que sí que volem
compartir és que a vegades l’encàrrec no garanteix un determinat resultat. De
totes maneres, doncs com que com a govern compartim el que ens demana la
moció i a més a més doncs creiem que pot encaixar bé en un certamen
eminentment econòmic com és la Fira de Novembre, votarem afirmativament la
moció i per tant continuarem una mica amb aquesta aposta per un model
cooperatiu, que si bé en els darrers anys doncs no ha tingut unes
elevadíssimes xifres de transformació diguem a la nostra ciutat, sí que sobretot

en els darrers temps, i més per necessitat potser que no pas diguem-ne perquè
fos un model molt en expansió en els darrers temps, doncs està tinguent uns
majors adeptes, no? En tot cas, si això serveix per conservar llocs de treball,
per conservar empreses i per crear-ne de nous, doncs evidentment benvinguts
siguin i aquí ens hi trobaran. Moltes gràcies.
ALCALDESSA
Molt bé, gràcies senyor Figueras. Paraules? Senyor Claver.
MANEL CLAVER
Gràcies, senyora alcaldessa. Aviam, per posicionar el grup d’Iniciativa. Aviam,
agafant una mica la paraula del regidor Figueras, és cert, aquest Ajuntament
l’any 2012, l’any anterior es va donar suport a l’Any Internacional de les
Cooperatives. Recordar que va ser una moció presentada per Iniciativa per
Catalunya Verds, i va ser aprovada per unanimitat en aquest Ple el 4 de juny
de l’any passat.
Bé, si ben bé tots aquells acords eren testimonials, n’hi ha un que no ho era, el
tercer, on torno a llegir l’acord a què va arribar aquest Ple i que ho va aprovar,
que era: “impulsar activament, a través dels serveis municipals de Promoció
Econòmica, la difusió, informació i promoció del cooperativisme a Vilanova i la
Geltrú”. Entenem per tant que la moció que avui presenta la CUP és una mica
continuïtat de ja un acord previ d’aquest Ajuntament, i d’altres que hem tingut
en aquest Ajuntament a favor del cooperativisme, i per tant el nostre grup
donarà suport a la moció.
ALCALDESSA
Més paraules? Senyor Álvarez.
FRANCISCO ÁLVAREZ
Moltes gràcies. El grup municipal popular votarà afirmativament aquesta
moció, en coherència amb la moció, com deia el senyor Claver, de recolzament
a les cooperatives. Pensem que el marc de la Fira de Novembre pot ser una
oportunitat, creiem que pot sortir bastant bé. Sí que no hem de deixar de dir
que alguna part de l’exposició del que s’ha dit no la compartim. De fet,
nosaltres creiem de que un dels èxits que pot tindre les cooperatives no és no
competir, sinó lo contrari, aprofitar els elements positius que tenen per poguer
competir d’alguna manera.
Però bueno, en tot cas dir que votarem
afirmativament.

ALCALDESSA
Molt bé, gràcies. Senyor Elena.
JOAN IGNASI ELENA
Bé, també tractant-se com valorem des del nostre grup d’una bona iniciativa,
també ho votarem favorablement. Deia el senyor Figueras que el resultat està
per veure, és evident, hem de veure quin és l’interès que hi ha del sector de
cooperatives per participar-hi, i en tot cas també en el marc de la Comisió
Informativa podríem valorar, analitzar si té sentit parlar de preus i del primer
any fer algun tipo d’oferta diferent a les cooperatives com un element
d’atracció, de participació en la fira, de la mateixa manera que es fa amb les
entitats sense ànim de lucre, en el ben entès també de que això no generi
doncs una sensació de greuge respecte a les altres empreses que hi
participen, però sí que al ser el primer any que específicament ens adrecem a
les cooperatives perquè vinguin, doncs eventualment valorar doncs alguna
oferta diferent de preus podria ser un element d’atracció, segur, tal com estan
les coses. Gràcies.
ALCALDESSA
Molt bé, gràcies. Només breument per tancar aquesta ronda d’intervencions,
recordar-li al senyor Claver que com bé sap, a banda de la moció es va
organitzar també una jornada sobre cooperatives, amb l’assistència del director
general, Sr. Xavier López.
Molt bé. Per tant, passem a la votació d’aquesta moció.
S’aprova per unanimitat.

Vots a favor?

Es vota la moció, la qual s’aprova per unanimitat dels presents.
7. MOCIÓ DEL PP PER REFORMAR L’ORDENANÇA MUNICIPAL
DE CIRCULACIÓ.
El secretari llegeix la part resolutiva de la moció que es transcriu a continuació:
Les ordenances municipals de circulació són instruments imprescindibles, no
només en la correcta ordenació de la circulació als municipis, sinó també per
establir criteris de planificació de la mobilitat, i una bona eina per contribuir al
manteniment de la convivència.

Una ordenança de circulació a més, ha de dotar al municipi d’una seguretat
jurídica i preveure totes les circumstàncies que es puguin donar, assegurant
en tot cas que estiguin regulades per així evitar possibles confusions i
conflictes de caire contenciós administratiu. A més, les ordenances de
circulació poden influir fins i tot en qüestions com la possibilitat d’exercir
diferents activitats econòmiques en situació regular i d’acord amb aquestes.
En els últims temps han proliferat nous i diferents mitjans de transport, alguns
pedalables i altres elèctrics, que no estan contemplats en la nostra ordenança
de circulació, i que provoquen confusió i dubtes per part fins i tot del propi
ajuntament a l’hora d’establir per on podem circular i en quines condicions.
El grup municipal Popular ja va fer observacions en aquest respecte al principi
de la legislatura, i el fet que estigui proliferant l’ús d’aquests mitjans de
transport i continuïn aquestes mancances a l’ordenança de circulació.
És per aquest motiu que el Grup Municipal del Partit Popular de Catalunya
proposa l’adopció del següent
ACORD
“Instar el govern municipal a reformar l’Ordenança Municipal de Circulació, per
regular l’ús d’aquests mitjans de transport en la via pública de la nostra ciutat.”
ALCALDESSA
Molt bé, gràcies. Senyor Álvarez.
FRANCISCO ÁLVAREZ
Moltes gràcies. Muchas gracias, señora alcaldesa. Todos podemos compartir
de que una Ordenanza de circulación municipal debe servir precisamente para
establecer, como bien dice la palabra, un orden, un regular de alguna manera
como… un marco de convivencia también, en el cual los medios de transporte
deben atenerse a unas reglas que sirven para que bueno, de alguna manera
todo pueda ir bien en la ciudad. Todo municipio tiene su ordenanza de
circulación y que el objetivo precisamente es este, que los medios de
transporte cumplan una serie de normas y también una serie de itinerarios, etc.
El caso es que en los últimos tiempos la ordenanza de circulación,
prácticamente todas las ordenanzas de circulación se hicieron hace años y los
cuales existían unos medios de transporte específicos, y durante estos últimos
años han surgido nuevos medios de transporte, que son singulares, que no se
parecen o están un poco en la frontera entre un tipo de medio de transporte y

otro, y que creemos que se deberían regular. Por dos razones: una de ellas
porque si bien es cierto de que hemos separado los medios de transporte
como bicicletas o similares, los cuales pueden circular por áreas peatonales y
pueden circular en unas circunstancias, y por otro lado están los vehículos a
motor, que pueden circular en otras zonas y con otras condiciones, han surgido
algunos tipos de transporte que quedan un poco a medio camino y que incluso
a pregunta en Comisión Informativa, este regidor lo ha preguntado en… con el
paso del tiempo lo ha preguntado en siete-ocho meses dos o tres veces, ha
hecho la pregunta sobre casos prácticos, no? No se ha sabido contestar
verdaderamente este tipo de vehículos a qué atenerse, cómo se consideran y
por donde pueden circular y en qué circunstancias, no? Y voy a poner un caso
práctico, un triciclo, por ejemplo, característico de los que hemos empezado a
ver ya en las calles. Había la dificultad de contestar si podía circular por un
área peatonal, como podria ser la rambla… por cierto usted estaba que no, que
no podía circular por ahí, pero luego decíamos: bueno, oiga, entonces ¿podrá
circular por Eduard Toldrà, por la avenida Eduard Toldrà?, y entonces aquí
salía la duda. Nosotros simplemente decimos: regulémoslo como sea, pero
aclarémoslo porque el usuario de este medio de transporte tiene que también
saber a qué atenerse, y si no lo sabemos nosotros difícilmente le podremos
hacer cumplir una Ordenanza de circulación, que es que es verdad que no lo
contempla.
Hay otro elemento también, y es relacionado también con la participación. Hay
una forma de participación ciudadana que para mi creemos que es la más
importante, que es la creación de actividad económica, y también se participa
() administración creando puestos de trabajo y después pagando impuestos
también, ¿no? Bien, relacionado con estos medios de transporte se han dado
también en algunas ocasiones, y se están dando, potenciales puestos de
trabajo y potenciar la actividad económica. A causa de esta falta de
contemplar estos medios de transporte en esta Ordenanza de circulación, se
ha dado el caso de que alguna actividad económica no se ha podido llevar a
cabo y alguna otra se está llevando, pero que muy bien no sabe a qué
atenerse o no tiene conocimiento de lo que debe atenerse, y es importante
regular, vuelvo a repetir lo del principio, la Ordenanza no sólo para el uso
privado y particular de este tipo de transportes, sino también a la hora de crear
una actividad económica, también saber en qué circunstancias se crea y qué
condiciones se van a dar. Por lo tanto vamos a dar el voto a favor.
ALCALDESSA
Molt bé, gràcies. Senyora García.

GLÒRIA GARCÍA
Sí, gràcies alcaldessa. Senyor Álvarez, aviam, anem a pams, quan... jo el que
li demanaré és que la retiri perquè estem pendents del Pla de mobilitat, que
estem a punt de començar passat l’estiu i que trigarem exactament un any, i
quan tinguem el Pla de mobilitat, que segur que canvia alguna de les
conductes o alguna de les necessitats que tingui la ciutat, podrem elaborar
l’Ordenança amb tota plenitud de qüestions ja resoltes. Ara, permeti’m que sí
que li contesti que tots els elements nous de transport o vehicles que vostè
anomena, encara que no estiguin especificats com a tals a l’Ordenança, sí que
poden estar encabits de la mateixa manera.
Un tricicle no és el mateix que una bicicleta amb remolc, o amb una cistelleta al
darrere, i quan vostè parla del tricicle recordi que li vam portar en Comissió
Informativa com a resposta que aquest tricicle no estava homologat per cap de
les normatives existents com a vehicles de transport. Malgrat nosaltres
tinguem o no ho tinguem recollit en l’ordenança, sí que hi han normatives
superiors a la nostra ordenança que ho regulen, i aquell no complia amb les
normatives, no estava homologat i és per això que no se li va permetre la
circulació.
De totes maneres jo no voldria entrar en debat, sinó que li proposo que la retiri,
que nosaltres portem la revisió de l’Ordenança en el PAM, en el Pla d’Actuació
Municipal, però sí li demanaria que tècnicament diuen que és molt més efectiu
fer la revisió de l’Ordenança un cop haguem realitzat i elaborat el Pla de
Mobilitat, i no obstant això el convido a que en les Comissions Informatives
continuem debatent si realment considerem oportú debatre algun d’aquests
elements que a vostè el tenen tan preocupat de transport, doncs escolti’m, no
hi ha cap problema, parlem-ne. Gràcies.
ALCALDESSA
Senyor Álvarez. Sí, sí, per contestar si ho deixa sobre la taula, com li ha
demanat la regidora... si la retira.
FRANCISCO ÁLVAREZ
Vagi per endavant de que m’esperava, perquè havíem parlat abans, algun
tipus de transaccional i no retirar-la, eh? Jo li he dit i li diré la meva dificultat de
contestar-li. Per una banda em sembla raonable que en el marc del Pla de
Mobilitat es canviïn aquestes ordenances si es recull. Però jo ara poso sobre
la taula, jo pensava que és que faria algun tipus de transaccional i ara retirar la
moció a mi em preocupa, exposo la meva preocupació, eh?

I ara li posaré casos pràctics, perquè em sembla que estem parlant de coses,
vostè ja sap que a mi sempre m’agrada posar casos pràctics i són els
següents. Parlem de... vostè ha anomenat un tipus de vehicle, i ara jo
pregunto, cas pràctic, llavors aquest tipus de vehicle, si convenim que no pot
circular per la rambla, per exemple, vol dir que aquest tipus de vehicle haurem
d’acceptar de que passi per exemple rotonda de ronda Europa a ronda Ibèrica,
o amb Eduard Toldrà, per exemple. Ho tenim clar? Això és el cas que es
donarà si no fem alguna reforma de l’Ordenança ara. Per altre cas s’estan
donant alguns tipus d’activitats econòmiques i tots sabem, perquè ho hem vist i
que em sembla que són positives, que segons aquesta resposta i si ho deixem
tal com està, serà molt difícil que continuïn, i s’ha donat llicència, ja ha
començat. Clar, llavors, no tinc inconvenient en retirar la moció si n’hi ha el
compromís de parlar-ne en Comissió Informativa.
Ara, tot i així sí que demanarem una cosa, i és que tot i que parlem en
Comissió Informativa, que d’alguna manera i no sé quin és el procediment
administratiu, s’aclari d’alguna manera oficialment fins que n’hi hagi una
regulació, a què s’han d’atendre aquests tipus de vehicles, o de mitjans de
transport o com es vulgui dir, més que res perquè –ara posaré un altre cas
pràctic- quan no està clara, quan no tenim clar i em sembla que va quedar...
que ho vam veure, que no ho tenim clar, es pot donar algun accident, pot
passar, es pot donar algun accident. I quan n’hi hagi algun accident, què
passa llavors? Llavors què passa? O sigui, tindrem clar quina va bé i quina va
malament? O sigui, això pot ser una mica... o sigui, si vostè es compromet a
que d’alguna manera oficialment informa sobre a què s’ha d’atendre aquests
vehicles i mentrestant en un futur parlem, llavors jo no tinc cap inconvenient en
retirar-la. Ara, sempre amb aquest compromís, eh?, de que no vingui després
algun problema d’aquestos que ja sap que jo li he dit moltes vegades, aquests
problemes que els polítics ens tenim que anticipar als problemes i no esperar
que passin.
ALCALDESSA
Molt bé, senyor Álvarez. Senyora García.
GLÒRIA GARCÍA
Sí, gràcies alcaldesa. Parlem en Comissió Informativa i comencem a parlar
des de la propera quan vostè ho desitgi, no hi ha cap problema. Jo el que li dic
és que el primer document que es demana és que el vehicle o l’annex o el que
sigui estigui homologat i compleixi amb les normatives existents i ja està,
aquesta és l’única condició. Jo no vull entrar en debat. Deixem-ho, si li
sembla, per a la Comissió Informativa i posem un dia, qualsevol dia, un tema
d’aquests que sigui per debatre monogràficament. D’acord? Vinga, gràcies.

ALCALDESSA
Molt bé, per tant queda aquesta moció retirada.
Finalment, després de les deliberacions, el ponent de la moció la retira.
8. MOCIÓ D’ICV CONTRA LA PROSPECCIÓ D’HIDROCARBURS
EN L’ENTORN DE LA COSTA CATALANA.
Aquesta moció es retira.
9. MOCIÓ D’ICV PER A LA UTILITZACIÓ DE LES FINANCES
ÈTIQUES EN OPERACIONS FINANCERES DE L’AJUNTAMENT I
EN LA PROMOCIÓ DE L’ACTIVITAT ECONÒMICA DEL
MUNICIPI.
El secretari llegeix la part resolutiva de la moció següent:
Com a resposta a la configuració actual del sistema financer, i partint de la
premissa que els diners han d'estar al servei de les persones, neixen les
finances ètiques i dins d'elles la banca ètica. Les finances ètiques són les que
fan compatible la rendibilitat econòmica i financera amb la consecució
d'objectius socials i ambientals transformadors.
Els estalviadors, persones o entitats, exerceixen el seu dret a saber on
s'inverteixen els seus estalvis. Per aquest motiu, les persones que no desitgen
que els seus estalvis financin activitats que considerin reprovables, les entitats
de finances ètiques posen a la seva disposició un model de finançament de
projectes amb contingut social i mediambiental amb impacte social considerat
positiu, i a la vegada faciliten l'accés al crèdit a col·lectius que tradicionalment
n'han estat exclosos.
Les finances ètiques simplement incorporen una perspectiva ètica al conjunt
del procés de finançament. És un canvi important perquè l'adopció de criteris
ètics inclou el benefici social en les decisions de les entitats financeres i li
dóna la mateixa importància que el benefici econòmic.
Les finances ètiques són un fenomen d'abast mundial que basa la seva força
en la seva senzillesa: quelcom tan simple com incorporar l'ètica a les
decisions diàries d'estalvi i d'inversió per contribuir a la transformació de les
pràctiques econòmiques reprovables. Sabent on van els nostres diners influïm
en quin tipus d'activitats, i per tant quin tipus de societat estem construint.

La banca ètica aplica doncs uns criteris de selecció abans d’escollir els seus
projectes: d’una banda aplica criteris negatius, és a dir, evita invertir o realitzar
determinades operacions com ara la producció i venda d’armament, la
producció d’energia nuclear, l’especulació financera, la utilització de paradisos
fiscals, l’especulació alimentària o les deslocalitzacions amb pràctiques
d’explotació laboral; i d’altra banda, aplica criteris positius, és a dir, prioritza les
seves inversions en determinats sectors com el suport a projectes
mediambientals, culturals, activitats de comerç just, reinserció socio-laboral o
micro-crèdits a persones amb escassos recursos.
La banca ètica comença a tenir una implantació considerable a països
europeus i considerem positiu que s’impulsi també en el nostre país, on ja hi
ha diverses entitats financeres autoritzades que presten aquest servei com
són com ara Triodos Bank i Oikocredit (nascuts a Holanda), FIARE
(Financiación y Ahorro Responsable, associat a la italiana Banca Popolare
Ètica), o Coop57.
És per això, i per la voluntat transformadora de l’actual sistema financer que
emana del Grup Municipal d’Iniciativa per Catalunya Verds de Vilanova i la
Geltrú, exposem:
Atès l’elevat volum de transaccions bancàries que genera el nostre
Ajuntament,
Atès el compromís que des de l’Ajuntament es té per la promoció de la banca
ètica expressada en els acords presos en el sí del Consell Municipal de
Cooperació al 2009,
Atès que des de diverses entitats de cooperació es promocionen les finances
ètiques a través de la trobada anual d’entitats (Festa del Comerç Just i la
Banca Ètica),
Atès que per coherència entre allò que promou l’Ajuntament de Vilanova i la
Geltrú entre la societat vilanovina en relació a les finances ètiques i les
practiques que operen en relació a les decisions financeres internes,
El Grup Municipal d’Iniciativa per Catalunya Verds proposa al Ple l’adopció
dels següents
ACORDS
“PRIMER. Que com a mínim un dels comptes corrents de l’Ajuntament de
Vilanova i la Geltrú estigui obert en una de les entitats de l’anomenada banca
ètica i es signi un conveni amb aquesta entitat amb la finalitat d’impulsar, en

l’àmbit local, un canvi de model econòmic que es fonamenti en valors ètics,
democràtics, transparents i solidaris.
SEGON. Que com a primera mesura es traspassi a aquest compte la gestió
de les partides dedicades a la cooperació al desenvolupament, solidaritat,
cultura de la pau, promoció de l’ocupació i serveis socials de l’actual exercici
pressupostari.
TERCER. Que l’Ajuntament realitzi un dipòsit en alguna de les entitats de
banca ètica per a promoure una inversió socialment responsable.
QUART. Que en els plecs de condicions dels concursos públics de serveis
municipals es valori i puntuï favorablement que els licitadors tingui algun
dipòsit o finançament de banca ètica.
CINQUÈ. Que l’Ajuntament treballi per a la signatura d’un conveni amb una
entitat de finances ètiques amb l’objectiu d’impulsar, des de la Regidoria de
Promoció Econòmica, el finançament de projectes empresarials impulsats per
la societat civil vilanovina, d’acord amb els principis que guien les operacions
de suport financer de l’entitat signatària.
SISÈ. Que la Regidoria de Promoció Econòmica formi alguns dels seus
tècnics per tal de difondre entre les petites i mitjanes empreses i autònoms de
la ciutat les diferents banques ètiques i cooperatives de crèdit que operen al
nostre país com ara Triodos Bank, Oikocredit Catalunya, FIARE (Financiación
y Ahorro Responsable, que opera a l’estat espanyol com a agent de Banca
Popolare Etica, S. Coop.), o Coop57, cooperativa de crèdit creada a
Catalunya que finança projectes cooperatius i d’autònoms.”
ALCALDESSA
Molt bé, gràcies. Senyor Claver.
MANEL CLAVER
Gràcies, senyora alcaldessa. Aviam, intentaré ser breu, eh?, breu per intentar
que sortim avui a una hora prudent.
Aviam, les finances ètiques incorporen l’ètica a les decisions diàries d’estalvis i
d’inversió, i ho fan a partir de dos criteris, un criteri positiu, que és escollir
projectes o com invertir o realitzar determinades operacions, o suport a
projectes mediambientals, culturals, activitats de comerç just, reinserció social
laboral, microcrèdits a persones amb escassos recursos, i un altre un criteri

negatiu, evitant invertir en operacions com la producció i venda d’armament, la
producció d’energia nuclear, l’especulació financera, la utilització de paradisos
fiscals, l’especulació alimentària o deslocalitzacions amb pràctiques
d’explotació laboral.
Avui, pensem des d’Iniciativa, i crec que vostès també compartiran tots plegats,
que necessitem un sistema financer diferent del que ens ha portat a la crisis
que estem patint i que les banques i finances ètiques són una possible
alternativa, no l’única però és una possible alternativa. Per tant, creiem que
des de les institucions i des de l’administració ens hem d’implicar en el
desenvolupament. Per tant, el que pensem que no hem de deixar que sigui
una moció testimonial on aquest Ajuntament, aquest Ple, es posiciona a favor
de la banca ètica, sinó que hem de donar petits passos. De fet, tots els punts
dels acords són petits passos molt assumibles per aquest Ajuntament, que
suposen no allò de dir: bueno, deixem testimonial, estem d’acord amb la banca
ètica; sinó que el que intenten és donar el primer pas per poder continuar en el
futur i desenvolupar aquesta possibilitat de banca ètica.
És assumible pel govern que l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú tingui un
compte corrent dintre d’una d’aquestes banques ètiques. Coincidirem que
també seria lògic que aquelles partides d’aquest Ajuntament dedicades a la
cooperació i desenvolupament, solidaritat, cultura de la pau, promoció de
l’ocupació i serveis socials, de l’actual exercici pressupostari, siguin dintre
d’aquest compte corrent que proposem.
També considerem de que l’Ajuntament, dintre de les seves mesures
pressupostàries realitzi un dipòsit en alguna d’aquestes entitats de banca ètica
per tal de promoure una inversió social més responsable. També considerem
que seria important, si és possible, no sabem si tècnicament és possible, de
que es valori i es puntuï favorablement en casos de concursos els licitadors
que tinguin algun dipòsit o finançament de banca ètica. El que considerem que
és important, i molt important, és que aquest Ajuntament, i des de Promoció
Econòmica, senyor Figueras, es promocioni el coneixement de les banques
ètiques dintre de la petita i mitjana empresa de Vilanova, dintre dels autònoms,
i que es faci... no sé, desconeixem si es fa, d’una manera molt proactiva.
És a dir, les propostes són molt concretes, molt assumibles pel govern, que
suposen un primer pas i que en tot cas creiem que la moció no pretén ser
testimonial sinó intentar que puguem aquest Ajuntament ajudar a un canvi en
un model financer que realment ens ha portat a una situació bastant
desesperada per a algunes persones. I creiem que aquest model, aquest altre
alternatiu de banca ètica, no incorreria en el mateix error, diguem. Gràcies,
senyora alcaldessa.

ALCALDESSA
Molt bé, gràcies senyor Claver. Senyor Gargallo.
MIQUEL ÀNGEL GARGALLO
Sí, gràcies alcaldessa. En tot cas també intentaré ser breu en tot cas a la
contesta. Comentar-li que és la tercera moció que vostès plantegen aquí en el
Ple, pràctica en el mateix sentit. Vostès, quan estaven governant el 5 de juliol
de 2010 van aprovar per unanimitat justament una moció molt semblant, en la
qual facultaven la senyora Iolanda García perquè formalitzés lo mateix que ens
demanen vostès en aquest moment, i que en tot cas en aquell moment no es
va produir.
I en tot cas lo que sí que comentaria és que, a diferència de lo que es va
plantejar en el seu moment, dir-lis que s’ha plantejat a través de la Comissió de
Compres i Contractació Pública Responsable que es continuï treballant en
l’elaboració de criteris socials i mediambientals, així com la possibilitat de
valorar favorablement que les empreses licitadores puguin treballar amb banca
ètica en aquest moment.
També dir-li que aquest estiu, en el marc dels actes de la Festa de Comerç
Just i la Banca Ètica, s’està organitzant una xerrada oberta a la ciutadania per
presentar i promoure la banca ètica a la nostra ciutat. I actualment, a través de
la Regidoria de Promoció Econòmica i la Unitat de Responsabilitat Social
d’aquest Ajuntament, s’està treballant també conjuntament en un projecte pilot
al territori socialment responsable que, entre altres accions, inclou la formació
en matèria de responsabilitat social en diverses empreses del territori
prèviament seleccionades, amb la idea de que aquestes empreses incorporin
les pautes de responsabilitat social com a eina de desenvolupament estratègic.
Entre altres aspectes, es contempla la formació i informació de temes
d’inversió socialment responsable i banca ètica.
Comentar-li també que es va fer una jornada de cooperativisme efectuada a
l’IMET aquesta tardor passada i que en tot cas feia referència justament a
aquests temes.
Bueno, més qüestions. Així una qüestió dirigida justament des de compres, en
la qual s’està fent una eina transversal justament entre compres i
responsabilitat social corporativa, referint-se en tot cas a afavorir les empreses
del tercer sector, en aquest cas per motius precisament de costos en termes
d’IVA.

I dues qüestions més. Estem en tot cas en contacte con FIARE des de fa
pràcticament un mes. Estem plantejant pràcticament fer un contracte amb ells
i afegir-nos. En tot cas després li demanaré una transaccional perquè en tot
cas pugui autoritzar l’alcaldessa a poguer-nos acollir justament en aquest
contracte. Vostès s’han anticipat... ja sé que ens porta moció darrere moció,
però nosaltres ja anem plantejant justament tota aquesta feina. I només
dugues qüestions a especificar-lis, li dic que COOP 57 no és una cooperativa
de crèdit, sinó és una cooperativa de serveis financers, que és una qüestió
totalment diferent.
En última instància dir-li de que FIARE em penso que a finals d’aquest exercici
tindrà forma jurídica d’entitat financera, i per tant estem assabentats de totes
aquestes qüestions, i l’Ajuntament de Vilanova, justament amb aquesta
transaccional que li demano, esperem que sigui un dels socis amb aportació de
1.000 euros, que en tot cas faculti l’alcaldessa per poguer-se fer. Moltes
gràcies.
ALCALDESSA
Per tant, senyor Claver, a veure si accepta aquesta transaccional que li
proposa el regidor.
MANEL CLAVER
Exactament la transaccional és...?
MIQUEL ÀNGEL GARGALLO
Sí, la transaccional dirà: “Facultar a l’alcaldessa perquè formalitzi la sol·licitud
per ser associats davant l’associació del projecte FIARE a Catalunya i signi
quants documents públics o privats calguin a l’efecte, i realitzi tots els demés
actes necessaris per a l’execució dels acords anteriors.”
MANEL CLAVER
Val. Puc simplement contestar? És molt ràpid.
ALCALDESSA
Sí, sí, ja li he demanat que contesti.

MANEL CLAVER
En cap moment no he dit que aquest Ajuntament ni aquest govern no hagi fet
res sobre banca ètica, això no ho he dit, senyor Gargallo. Ja sé que han anat
fent coses.
La moció que portem és una mica més positiu. Estem en camí, doncs reforçar
aquest camí. I per tant fa una sèrie més de propostes. En cap moment jo no
he dit que aquest Ajuntament i aquest govern no estigui fent en aquest sentit
sobre banca ètica. Jo no ho he dit. Simplement torno a dir, eren aportacions
modestes, per donar més passos. No tenim ara un compte corrent, el tindrem
ara amb FIARE, em congratulo i bueno, donem passos. Doncs la moció el que
pretén és, tot allò que ja anem fent, avançar una mica més. No fa cap crítica al
govern.
ALCALDESSA
No, no, per això... per tant accepta la transaccional que va precisament una
miqueta més enllà encara. Obrim el compte ja. D’acord.
Obrim un torn de paraules, si ho desitgen. Senyora Rius.
MARTA RIUS
Bé, no podem estar més d’acord amb l’exposició de motius de la moció que ha
fet el regidor Claver. I a més a més precisament recordàvem que al juliol del
2010 l’equip de govern d’aleshores havia portat a aprovació l’adhesió de
l’Ajuntament a la banca ètica FIARE; això ja s’havia aprovat per unanimitat, i
l’acord inclou l’obertura d’un compte corrent de l’Ajuntament en aquesta banca
ètica i la difusió de la banca ètica entre la ciutadania de la vila. Recordo un
acord aprovat per unanimitat, però que com tot doncs és qüestió de voluntat de
desenvolupar-lo o no, de tirar-lo endavant. Segons el regidor se’ns ha explicat
que això serà així, s’està treballant i per tant doncs estarem a l’espera de que
es faci efectiu. Aquest ja seria doncs un pas endavant en l’aposta d’aquest
Ajuntament per predicar amb l’exemple i difondre els valors ètics en finances
transparents, democràtics i responsables amb el territori. I en aquest sentit des
de la CUP encara volem fer un pas més valent en el mateix sentit d’alliberarnos de l’ofec de la banca tradicional, i és que l’Ajuntament hauria de facilitar la
creació d’una cooperativa d’estalvi i de crèdit a la ciutat o a la comarca basada
en les finances ètiques. Una proposta que es podrà treballar més endavant i
que ja llancem damunt la taula. Gràcies.

ALCALDESSA
Molt bé, gràcies. Alguna paraula més? Senyora Rodríguez.
CARMEN MARÍA RODRÍGUEZ
No, molt breument, per anunciar aquest vot favorable de la moció, com s’havia
fet, i d’acord amb l’exposició que ha fet el regidor Claver, com amb l’exposició
que ha fet el senyor Gargallo en el tema de com està treballant aquest
Ajuntament el tema de la banca ètica. Moltes gràcies.
ALCALDESSA
Molt bé, gràcies. Alguna paraula més? Senyor Martorell.
JOAN MARTORELL
Gràcies, breument. Donar suport, anunciar que votarem a favor de la moció.
El que no m’ha quedat clar és aquesta transaccional en quina banda
apareixerà, perquè dels punts... en algun dels punts o...? Això no ha quedat
clar, jo diria que no ho ha... o no ho he escoltat o...
ALCALDESSA
Sí, ara passem la paraula al senyor Gargallo i ho explicarà.
JOAN MARTORELL
I en qualsevol cas votarem a favor, perquè són petits passos que es poden
donar. És veritat que es demana que hi hagi un canvi de model financer, i
aquestes són... és una manera de tirar endavant en aquesta línia. Algunes
coses s’estan fent, algunes coses es poden fer i de mica en mica doncs anar
sumant aquests passos en ferm.
Si em pot contestar... en qualsevol cas la transaccional ens sembla correcta.
ALCALDESSA
Quan vostè acabi, li passo la paraula al senyor Gargallo per contestar totes les
intervencions i entre elles aquesta que vostè ara mateix acaba de dir. Senyor
Gargallo.

MIQUEL ÀNGEL GARGALLO
En tot cas feia referència en tot cas a la possibilitat de que realment
s’autoritzés per part del Ple el tindre justament l’acord amb l’entitat financera
FIARE, que en tot cas ja hem dit que serà un banc a partir de finals d’aquest
exercici. I en tot cas totes les altres... altres punts de la moció els acceptaríem
directament. O sigui, lo que plantegen justament ja es va fer la del desembre
de 2012 i en tot cas lo que s’afegeix, perquè tot això es pugui portar a terme,
és que s’autoritzi en tot cas l’alcaldessa per poder-ho portar a terme. Era un
punt afegit.
ALCALDESSA
D’acord? És un punt afegit que autoritza l’alcaldesa per portar a terme aquesta
gestió.
Senyora Sánchez.
IOLANDA SÁNCHEZ
Una qüestió, és que s’ha reproduït que al 2010 per unanimitat ja es va establir
que s’havia d’obrir el compte amb FIARE i s’havia aprovat per unanimitat. Que
bàsicament hi havia un problema que en tot cas plantejava la intervenció, que
era perquè no estava FIARE constituïda com a entitat bancària i que per tant
requeria doncs aquest procés que ara encara no han acabat el procés, que
semblava que era pròxim i no arribava mai al pròxim. Bàsicament perquè era
un requeriment tècnic que es demanava perquè no s’havia fet...
ALCALDESSA
Correcte. És el que ens deia el regidor i per això s’ha afegit aquest punt,
perquè com que ara ja en breu serà possible, poguer fer ja aquest pas, eh?
D’acord?
Passem a... no hi ha més paraules, passem a la votació d’aquesta moció Vots
a favor? S’aprova per unanimitat.
Es vota la moció, amb la transacció proposada, la qual s’aprova per unanimitat
dels presents.
L’acord adoptat és el següent:
“PRIMER. Que com a mínim un dels comptes corrents de l’Ajuntament de
Vilanova i la Geltrú estigui obert en una de les entitats de l’anomenada banca

ètica i es signi un conveni amb aquesta entitat amb la finalitat d’impulsar, en
l’àmbit local, un canvi de model econòmic que es fonamenti en valors ètics,
democràtics, transparents i solidaris.
SEGON. Que com a primera mesura es traspassi a aquest compte la gestió
de les partides dedicades a la cooperació al desenvolupament, solidaritat,
cultura de la pau, promoció de l’ocupació i serveis socials de l’actual exercici
pressupostari.
TERCER. Que l’Ajuntament realitzi un dipòsit en alguna de les entitats de
banca ètica per a promoure una inversió socialment responsable.
QUART. Que en els plecs de condicions dels concursos públics de serveis
municipals es valori i puntuï favorablement que els licitadors tingui algun
dipòsit o finançament de banca ètica.
CINQUÈ. Que l’Ajuntament treballi per a la signatura d’un conveni amb una
entitat de finances ètiques amb l’objectiu d’impulsar, des de la Regidoria de
Promoció Econòmica, el finançament de projectes empresarials impulsats per
la societat civil vilanovina, d’acord amb els principis que guien les operacions
de suport financer de l’entitat signatària.
SISÈ. Que la Regidoria de Promoció Econòmica formi alguns dels seus
tècnics per tal de difondre entre les petites i mitjanes empreses i autònoms de
la ciutat les diferents banques ètiques i cooperatives de crèdit que operen al
nostre país com ara Triodos Bank, Oikocredit Catalunya, FIARE (Financiación
y Ahorro Responsable, que opera a l’Estat espanyol com a agent de Banca
Popolare Etica, S. Coop.), o Coop57, cooperativa de crèdit creada a
Catalunya que finança projectes cooperatius i d’autònoms.
SETÈ. Facultar l’alcaldessa perquè formalitzi la sol·licitud per ser associats
davant l’associació del projecte FIARE a Catalunya i signi els documents
públics o privats que calguin a l’efecte, i realitzi tots els actes necessaris per a
l’execució dels acords anteriors.”
10. MOCIÓ D’ICV PER AL MANTENIMENT DEL SERVEI DE
LUDOTEQUES A VILANOVA I LA GELTRÚ.
ALCALDESSA
Passem a la moció número 10, que entenc senyora Sánchez que... la retiren.

IOLANDA SÁNCHEZ
Sí, en tot cas he comentat abans amb el govern explicant i en les últimes
negociacions pel tema del Centre Obert, que vist l’aprovació i la proposta final
com ha quedat, crèiem que quedava... alguns dels punts quedaven sense
sentit de la pròpia moció, hi havia algun altre que es podia mantenir, però que
en tot cas veient doncs el canvi de posicionament a últim moment, doncs
retirem la moció.
ALCALDESSA
Molt bé, gràcies, senyora Sánchez. Passem per tant, al punt número onze.
Es retira la moció.
11. MOCIÓ DEL PSC PER A LA POSADA EN MARXA DELS BUCS
D’ASSAIG DEL CENTRE CÍVIC DEL MOLÍ DE VENT.
El secretari llegeix la part resolutiva de la moció que es transcriu a continuació:
El Centre Cívic del Molí de Vent es va projectar des de l’inici amb la dotació de
dos bucs d’assaig. Tot i que el centre porta obert gairebé 3 anys els bucs
segueixen sense poder-se utilitzar.
És evident que essent aquests bucs d’assaig els únics de caràcter públic de
què disposa Vilanova i la Geltrú ràpidament seran demandats.
Més enllà dels problemes tècnics que existeixen, i que ens consta es troben
en vies de solució, el cert és que passats tres anys l’ajuntament encara no ha
aclarit quina fórmula de gestió proposa per dinamitzar els bucs.
En resum, el que cerquem amb aquesta moció és avançar en el model de
gestió, pensar-lo i decidir-lo, per poder posar en marxa el servei tan bon punt
se solucionin les deficiències vinculades al disseny de l’equipament.
Per tot això el grup Municipal Socialista proposem l’adopció del següent
ACORD
“PRIMER. Instar el govern perquè elabori una proposta de gestió i
dinamització dels esmentats bucs d’assaig. Aquesta proposta haurà de ser
debatuda en el marc de la Comissió de Serveis a les Persones.

SEGON. Instar el govern a que presenti un calendari per a l’arranjament de
les deficiències tècniques que presenta l’actual instal·lació.”
ALCALDESSA
Molt bé, gràcies. Senyor Carbonell.
XAVIER CARBONELL
Gràcies. Tot sorgeix d’una pregunta en el seu moment en el govern municipal,
en l’apartat de preguntes, fins i tot jo diria més concretament l’apartat de precs,
sobre la situació d’aquests bucs d’assaig. És a dir, no hi ha més cosa, a més
de la lectura del Diari de Vilanova d’aquest divendres, em sembla que tots
plegats doncs ja ens hem pogut aclarir fins i tot abans de la discusió i del debat
d’aquesta moció. No té més, no?, es tracta d’un equipament que està allà, la
ciutat no va sobrada d’equipaments. Tot té una història, tot té un passat, no es
tracta ni de remoure’l ni de no remoure’l. Aquest govern diguem-ne porta dos
anys i certament –crec que això no m’ho podran negar- els moviments que
s’han fet en relació amb aquest tema han estat molt petits. A partir d’aquí hi ha
dos temes, un més relacionat amb la cosa de la infraestructura, amb les
aigües, per dir-ho així –jo aquí no m’hi poso, quan es pugui solucionar que se
solucioni, tampoc es tracta d’avançar milers d’euros per una qüestió que en
teoria hauria d’estar garantida en el seu moment per l’assegurança, ja ho
trobarem-, però sí que crèiem que fóra interessant avançar en el model de
gestió. Repeteixo, a través del Diari ja veig que tenen un plantejament i per
tant jo no m’extenc més, diguem-ne, perquè entenc que faran doncs això,
l’explicació del projecte que tenen i si un cas em reservo la paraula per
rebatre’l, debatre’l o aportar diguem-ne consideracions al que vostès plantegin.
Gràcies.
ALCALDESSA
Molt bé, molt bé. Bé, senyor Carbonell, tal com... ja li avanço que votarem
favorable la moció, però sí que ens ha sorprès en certa manera que
presentessin aquesta moció perquè crec que saben com està la situació.
Faig un petit relat. Vostè sap que aquests bucs d’assaig han estat una llarga
història de despropòsits. A finals... el Centre Cívic del Molí de Vent es va
inaugurar el juliol del 2010 i va ser a finals del 2010 quan es van equipar els
bucs d’assaig. Ja només començar, al principi ja, poc després de la
inauguració del Centre Cívic del Molí de Vent, hi va haver una inundació a la
zona on anaven els bucs d’assaig. Es van haver de fer unes intervencions. A
finals del 2010 s’equipen els bucs. A l’abril del 2011 es treballa en aquell

moment en la línia de buscar una empresa que gestionés els bucs
externament. Això es va arribar a anar per aquesta línia i passades les
eleccions aquest tema es va tornar a posar sobre la taula i semblava, va
semblar que econòmicament no era viable fer aquesta concessió, passar-ho a
una empresa externa, perquè comportava una sèrie d’inversions que en aquell
moment no es podien fer. Per tant, tornàvem a anar a buscar una altra
alternativa que com hem comentat públicament passa per buscar altres
maneres de gestionar-los dintre dels horaris en què està obert el Centre Cívic i
des de Participació i des del govern el que creiem que seria interessant que
aquí també poguéssim incorporar una part d’autogestió per part d’entitats de la
ciutat.
En aquesta línia s’ha anat treballant, quan hi va tornar a haver una altra
inundació, que ha fet que tornem a estar en una fase que en aquests moments
estem esperant que és una... ademés els danys són importants, es tracta
d’unes inundacions que els danys són aproximadament... hi ha un pressupost
d’11.000 euros i en aquests moments el que estem és esperant que des de la
companyia d’assegurança se’ns dongui el vistiplau i es pugui fer aquesta
reparació.
En paral·lel això evidentment ha ralentit tot aquest procés, per això deia una
llarga història de despropòsits. Al principi es van inundar, es va arreglar;
després es va anar cap a una via, aquesta via va quedar interrompuda perquè
s’havia de fer una inversió per anar per aquí i vam haver de canviar
d’estratègia, i després, quan ja començàvem a anar per aquest canvi
d’estratègia es van tornar a inundar els bucs. Per tant, el que volem fer en
aquests moments és veure si ben aviat es poden arreglar i en paral·lel -per
això he dit que votarem favorable la seva moció-, podem acabar de parlar com
fer aquesta gestió. És a dir, hi ha les dos vies d’actuació, són arreglar-los i en
paral·lel començar a parlar com podem fer aquesta gestió dintre dels horaris en
què estan oberts els centres cívics, que sembla que ha de ser la manera de
fer-ho, o en tot cas incorporant-ho per també ampliar horaris una part
d’autogestió per part d’entitats.
Per tant, en quant al punt 1, sense cap mena de dubte ho tirem endavant. El
punt 2 queda una mica supeditat als tempos a que realment l’assegurança ens
pagui aquests desperfectes i ho puguem arreglar. Per tant, aquesta seria la
postura del govern.
XAVIER CARBONELL
Introdueix una transaccional o no?

ALCALDESSA
No, no, ho donaríem així. L’únic que sí que afegim que el punt 2 el votarem
també favorablement tenint present que està una mica condicionat a que la...
que està condicionat a que la companyia d’assegurances accepti les obres i es
puguin realitzar.
XAVIER CARBONELL
Sí, jo, davant de les explicacions donades no tinc més que felicitar-la, no hi ha
més. És a dir, si vostès ho tenien tan clar tan des del principi, segurament va
ser un error meu de comprensió i ho dic amb poca sorna, que creguin-me,
diguem-ne, perquè evidentment n’hem parlat i d’ençà de la meva pregunta
doncs jo vaig tenir uns contactes amb els responsables tècnics de la qüestió,
en concret la cap del Servei, la Griselda Castelló. Home, diguem-ne, jo no vaig
percebre un projecte de gestió, que és el que bàsicament demana la moció,
eh?, un projecte de gestió quin serà?, com vostès volen gestionar aquest
espai? Home, jo tan tancat com vostès diuen que el tenien, no el vaig
percebre. Per tant, vaja, felicitats, perquè a més crec que va en la direcció
oportuna, diguem-ne, eh?, en els temps que corren hauríem de mirar
d’autogestionar-ho i per tant em sembla fantàstic tractant-se de que són dos
bucs d’assaig. Pensaria segurament diferent si es tractés d’una instal·lació
diguem-ne més... més ambiciosa amb relació a una oferta pública de bucs
d’assaig, no?, però al ser-ne dos em sembla que és la bona perspectiva. I si
ho tenien claríssim segurament no ens hem acabat d’entendre en aquesta
percepció. Per tant, felicitats i endavant, que ho puguem veure com abans
millor.
ALCALDESSA
Molt bé, gràcies. Alguna paraula més? No? Passem per tant a la votació.
Vots a favor? S’aprova per unanimitat.
Es vota la moció, la qual s’aprova per unanimitat dels presents.

12. MOCIÓ DEL PSC SOBRE LA REFORMA URGENT DE LA RENDA
MÍNIMA D’INSERCIÓ I DE SUPORT A LA ILP DE RENDA
GARANTIDA DE CIUTADANIA.
JOAN IGNASI ELENA
Una qüestió, la donem per retirada perquè creiem que era la continuació del
Ple anterior, que la vam retirar en el Ple anterior i per tant, en coherència, la
mantenim retirada.
ALCALDESSA
La donen per retirada? D’acord.
El ponent de la moció la dóna per retirada, atès que ja la van retirar al Ple
anterior.
13. PREGUNTES DEL GRUP MUNICIPAL DEL PSC:
•

SOBRE LA SITUACIÓ DEL SECTOR INDUSTRIAL A VILANOVA I LA
GELTRÚ.

ALCALDESSA
Per tant, passem directament a les preguntes. La segona queda retirada,
sobre la situació... anem només per la primera. La pregunta del PSC sobre la
situació del sector industrial a Vilanova i la Geltrú. Molt àmplia.
D’acord, senyor Iglesias.
MIGUEL ÁNGEL IGLESIAS
Hola, bona tarda. Bé, és una pregunta de seguiment. Com bé vostès saben,
el Ple va aprovar que aquest Ajuntament tingués un paper actiu sobre la
situació que poden tindre en aquest moment aquelles empreses afectades per
una preocupació més àmplia sobre la situació global del sector industrial. I la
pregunta és molt directa i molt senzilla en el sentit de quin paper actiu ha tingut
aquest Ajuntament, què se’n sap d’aquesta situació, quin () les empreses i què
s’està fent. Una miqueta és per tindre aquest seguiment de lo que s’ha fet.
Gràcies.

ALCALDESSA
Molt bé, gràcies. Senyor Figueras.
GERARD FIGUERAS
Moltes gràcies, senyora alcaldesa. Bé, agraint en primer lloc la pregunta,
doncs una mica seguint el mandat de la moció del grup socialista de fa un Ple
municipal, des de les regidories de Promoció Econòmica i d’Ocupació ens hem
posat en contacte amb les dues empreses, tant pel que fa al comitè d’empresa,
per tant els treballadors, com pel que fa també a la mateixa empresa, i en
aquests moments tenim dues dates, que és el 29 de juny i el 30 de juny, per
anar doncs a tenir les visites amb les quatre parts, perquè ens entenguem, i si
li sembla bé el que farem és demanar-los o una mica exposar-los el contingut
de la reunió en la si de la Comisió Informativa.
ALCALDESSA
Molt bé, gràcies senyor Figueras.
MIGUEL ÁNGEL IGLESIAS
A veure, el conflicte que tenen aquestes dues empreses ha sigut molt recent i
la parla () no sé si no hi ha hagut predisposició per les parts o... no crec que no
sigui una voluntat d’aquest Ajuntament de no tindre aquest paper, però no
només amb aquestes empreses, sinó que la voluntat era de fer-ho amb totes,
perquè ara són aquestes però demà poden ser qualsevol altra. Llavors, una
miqueta tindre aquest oferiment per part de l’Ajuntament de fer aquesta tasca.
ALCALDESSA
Sí, senyor Figueras.
GERARD FIGUERAS
Gràcies alcaldesa. Hi ha hagut un lapsus, és de maig, i demano disculpes. Dit
això també li farem a la Comisió, perquè crec que no és oportú en el Ple,
arribar l’intercanvi de correus que hi ha hagut amb alguna de les dues
empreses, on... bueno, no ha sigut... no hem tingut la resposta que pensàvem
que tindríem pel fet de que l’Ajuntament de la ciutat s’interessi per la salut
d’una empresa de la ciutat, no? En un primer moment (), però en tot cas crec
que no correspon en aquí.

I més enllà d’aquestes dues empreses, que són les que diguem la seva moció
ens citava, sí que tal com va poder exposar l’alcaldesa en el dia que vàrem
debatre la moció, és una visita diguem reiterada que fem al conjunt de les
indústries de la ciutat per conèixer quina és la seva situació i posar-nos també
a la seva disposició. Una feina que, a partir de la posada en marxa de la
finestreta única empresarial, anomenada servei d’activitat econòmica, doncs
també s’està sistematitzant no només sols com a ajuntament, sinó que també
jo diria amb feina conjunta amb el que poden ser altres agents de la ciutat, com
per exemple la Cambra de Comerç.
ALCALDESSA
Molt bé, gràcies. Per tant, s’acaba aquest torn de preguntes i ja només queden
precs, per si hi ha algun prec.
PRECS
ALCALDESSA
Senyor Font.
MARC FONT
Sí, bé, només per una banda per recordar, tot i que suposo que no farà falta
que els hi recordem, que segons recull el ROM durant aquest any, entre el mes
de març i el mes de juliol hi ha d’haver el Ple d’estat de la ciutat. En tot cas
estem ja al mes de maig, aviat estarem al juny, doncs agrairíem doncs que
entre tots posem una data i doncs la pactem i tinguem prou temps per
preparar-ho. I aprofitar per comentar també doncs que home, potser tenint en
compte que és un Ple extraordinari, que es fa només un cop cada quatre anys,
doncs que potser podríem mirar-li de donar-li certa importància o cert rang
diferenciat i mirar doncs d’anar a algun altre lloc de la ciutat doncs que permeti
segurament que si vol assistir públic doncs no ho fagi, com han passat als
darrers plens –avui no és el cas-, però com ha passat als darrers plens, que hi
ha hagut molta gent aquí a la sala i és una sala un pèl incòmoda per a aquella
gent que hi ha d’espectadora. En tot cas doncs això, recordar-los que s’ha de
celebrar aquest Ple i demanar a veure si podem decidir entre tots i parlar doncs
de potser per un Ple cada quatre anys doncs fer-lo fora d’aquesta sala i poder
anar a algun altre espai. Gràcies.
ALCALDESSA
Sí, anem a contestar els precs. Ho parlarem. Es pot contestar els precs ara?

GLÒRIA GARCÍA
A l’última reunió del ROM vam determinar que...
ALCALDESSA
És nova aquesta determinació. Bueno, en tot cas ho parlarem a nivell de Junta
de Portaveus.
Algun prec més? Senyor Martorell i senyor Llobet. Senyor Llobet primer i
senyor Iglesias també.
GERARD LLOBET
Sí, gràcies. Hem tingut coneixement per la premsa de l’obertura d’un
expedient contra un treballador doncs per unes opinions que va donar. Hem
tingut l’oportunitat de parlar amb ell. En qualsevol cas la nostra opinió és que
per aquestes declaracions doncs no s’hauria d’obrir un expedient i el prec és
que el retirin i que si hi ha discrepàncies doncs que es puguin resoldre amb
qualsevol via amistosa.
ALCALDESSA
Alguna paraula més? Senyor Martorell, sí.
JOAN MARTORELL
Sí, gràcies. Hem conegut també per la premsa i per la gent que hi està
matriculada, de l’Escola Oficial d’Idiomes que es traslladarà de cara al curs
vinent i per tant volíem fer un prec i una proposta perquè hi estigui a sobre la
regidora d’Educació, i és que probablement en aquell moment, quan es
comenci l’obra... quan es comenci l’escola o en aquell període, hi hauran obres
a la rambla... al carrer Llibertat, per tant segurament serà una mica dificultós
poder accedir a l’escola des d’una part de la ciutat. Demanar a l’equip de
govern que pugui treballar amb RENFE, amb ADIF, o amb qui sigui, perquè ja
no sé mai a qui correspon, el fet de que puguin passar la gent pel pas, per les
andanes de l’estació la gent que estigui matriculada a l’Escola Oficial
d’Idiomes, tal com s’ha fet en altres èpoques amb l’Escola Arjau, i després que
faciliti l’espai per deixar bicicletes a la nova escola, que no sé com està, però
preveure que com que està situada en un lloc que probablement farà que gent,
bastanta gent vagi amb bicicleta, pel que es va veient, doncs que hi hagi
disponibilitat d’aparcament, que suposo que ja ho tenen previst, però més que
res recordar que sobretot al començament, que és quan costa una mica més

de tenir aquesta dinàmica, doncs es pugui tenir previst. Com que ara estan
treballant el trasllat, doncs tinguin previst això.
I després el tema de l’autobús i les rutes possibles que hi pugui arribar gent.
Perquè és veritat que s’acosta a l’estació, per tant la gent de fora de la ciutat
podrà accedir a l’escola, però també és veritat que durant un temps, com a
mínim si es compleix el calendari previst, doncs les obres del carrer Llibertat
dificultaran una mica el pas i la proximitat per a l’accés a l’escola. Per tant,
com que ara estarem un temps, de cara al proper trimestre doncs poder
treballar això.
ALCALDESSA
Molt bé. Senyor Iglesias.
MIGUEL ÁNGEL IGLESIAS
Bé, en aquest cas no ens hem assabentat per la premsa, sinó per l’Associació
de Veïns de la Collada, que ens reiteren la problemàtica que tenen amb
l’enllumenat públic. Naltros hem parlat d’aquest tema; a Comissió Informativa
se’ns ha dit que segurament és degut a que es fonen les bombetes. També
amb ells se’ls hi ha contestat de que pot ser per a l’estalvi energètic també es
fan apagades de llum, de fanal sí, fanal no, però el problema existeix i no té
solució, o sigui, ni bombetes ni... penso que és un tema que es tindria que
mirar. No només passa en aquest lloc de la ciutat, en aquest lloc passa amb
molta assiduïtat, però per lo que sabem passa a més llocs de la ciutat. Per
aquest tema demanem que es posi fil a l’agulla i es pugui mirar de trobar
solucions.
GLÒRIA GARCÍA
Miri, aquesta li contestaré, senyor Iglesias, si no li sap greu i aprofitant de que
el ROM així ho permet. Està molt bé que l’Associació de Veïns s’adreci amb
vostès, però nosaltres també estem en contacte, i és més, una de les persones
que treballa a la Junta està al Departament de Via Pública, i escolti’m, li puc
assegurar que no és un problema de bombetes ni d’estalvi energètic, sinó que
hi ha un diferencial –i així se’ls hi va explicar l’última vegada en Comissió
Informativa- que cada cop que hi ha una tormenta o algun esdeveniment
meteorològic important, canvia a vegades les fases i no sabem ben bé com va.
Llavors s’ha d’arreglar, es va i tan bon punt ens assabentem, doncs ho
solucionem.

I em sap molt de greu que els problemes siguin reiteratius, però estem
treballant en això i li agraeixo el comentari, perquè tornarem a mirar-ho demà
sens falta.
ALCALDESSA
Molt bé, pues si no hi han més paraules, s’aixeca aquesta sessió. Gràcies.

RESPOSTA A PREGUNTES PRESENTADES PER ESCRIT
PREGUNTES DEL GRUP MUNICIPAL DEL PSC
8 de març de 2013
a) En el Ple del mes de desembre de l’any 2011 es va aprovar una moció
per declarar Vilanova i la Geltrú activa en la prevenció dels
desnonaments i la defensa del dret a l’habitatge.
El grup municipal socialista voldria saber:
1. Si hi ha ja un protocol definitiu i conèixer el contingut del mateix.
Sinó, en quin estat es troba el protocol d’actuació d’urgència?
Quants casos s’han atès en base a aquest protocol? Quin és el
protocol definitiu?
El protocol s’està preparant des de fa mesos, ens faltava la figura del
mediador/a. Portem des de l’estiu passat intentant signar conveni amb
Ofideute (Generalitat) per donar el servei de mediació i no ens ha estat
possible per duplicitats entre Ajuntament i Consell comarcal. En breu
oferirem el servei de mediació a través de la Diputació de Barcelona (que
inclou el conveni al col·legi d’advocats i també el propi Ofideute), per tant,
de cara al maig ja tindrem el circuit prou clar i podrem acabar de redactar
el protocol.
Tot i així, s’han estat atenent totes les situacions presentades, tant des de
l’OLH, l’OMIC i els serveis socials municipals.
2. Quants casos d’afectats s’han derivat a Ofideute?
Dels 52 casos que hem atès amb problemes hipotecaris a l’OLH de
Vilanova, hem derivat a Ofideute tots aquells que, per les condicions que
presentaven, eren encara susceptibles de mediació amb el banc. En no

tenir signat conveni amb Ofideute, la derivació no és directa des de l’OLH
sinó és el particular qui s’adreça al servei. Tenim constància de 48 casos
de Vilanova i la Geltrú atesos per Ofideute, dels quals 19 casos resten
oberts a data d’avui (25/3/13, dades facilitades per el propi servei
d’Ofideute). També cal remarcar que l’OLH ha atès particulars quan ja
Ofideute els havia dit que no podia atendre el seu cas per estar ja en via
de subhasta o de llançament, per buscar aleshores no tant una mediació
sinó una possibilitat d’allotjament alternatiu o ajut a l’allotjament.
3. Amb quantes entitats bancàries s’ha negociat i quins han estat els
compromisos o resultats obtinguts?
S’ha negociat amb quatre entitats bancàries (Caixa Penedès, Catalunya
Caixa, Banc de Sabadell i La Caixa), que són les que van respondre al
nostre requeriment. Les quatre entitats ens van manifestar que feien tot el
possible per fer el refinançament de l’habitatge i arribar en els mínims
casos possible als Jutjats. Es van comprometre a informar els seus clients
del servei de la Borsa d’Habitatge, tant aquells que disposen de pisos per
llogar, com les persones que cerquen habitatge.
En la roda de contactes amb les entitats financeres, totes manifesten que
la capacitat d’acció que tenen les oficines locals és minsa ja que les línies
estratègiques de la política en aquest àmbit està marcada des dels serveis
centrals de les entitats. Algunes d’elles contracten serveis jurídics i
empreses externs com a interlocutors de les famílies afectades i, per tant,
la negociació d’una possible alternativa no es vehicula mitjançant les
oficines locals. La Generalitat de Catalunya, mitjançant Ofideute és qui
actualment té més capacitat de negociació amb bancs i caixes i, en
aquesta línia porta treballant com a una de les seves funcions principals
l’establir acords i compromisos amb les entitats financeres per cercar
alternatives als desnonaments hipotecaris.
Tot i així s’està preparant una nova iniciativa a nivell local, que s’explicarà
a la propera reunió.
4. Quan és previst reunir la comissió de desnonaments?
El mes de maig, com ja vam anunciar en el correu informatiu tramés a tots
els components de la Comissió el dia 8 de març.
5. Quins acords s’han realitzat amb entitats bancàries per conèixer
el seu parc buit d’habitatge? Quins acords de mediació s’han
celebrat per incorporar-los a la borsa de lloguer social?

De moment cap entitat ha volgut facilitar-nos dades exactes del seu parc
d’habitatges ni tampoc oferir-los en borsa de lloguer. Durant aquest temps,
l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú s’ha adherit al conveni entre diversos
ministeris, la FEMP i 33 entitats bancàries, perquè les persones de la
ciutat que van patir una execució hipotecària a partir del 2008 puguin
accedir a un habitatge de baix lloguer.
6. Quins són els mecanismes de col·laboració amb els Jutjats de
Vilanova i la Geltrú? Amb quina periodicitat han fet arribar el
nombre de procediments de desnonaments amb sentència
estimatòria? Quants procediments de desnonaments presentats i
pendents de resolució fins a la data hi ha al municipi?
El registre de sol·licitants d’HPO no preveu un tracte preferent per a
persones desnonades perquè és un registre administratiu on s’inscriu
tothom que demanda un habitatge social o protegit. Per atendre les
persones afectades per desnonament, l’OLH va endegar el passat maig un
nou tràmit d’ajut urgent per a persones amb impagaments de lloguer o
hipoteca, que des de febrer d’aquest any s’amplia amb un ajut al lloguer
de 200 euros mensuals durant un any, específic per a persones que ja han
perdut l’habitatge. També des de l’ajuntament s’està col·laborant amb
l’Agència de l’Habitatge de Catalunya en la derivació de casos a la Mesa
d’allotjaments urgents.
També des de Serveis socials s’ajuda econòmicament a les famílies que
han d’accedir a un nou habitatge de lloguer, en el pagament de l’entrada.
7. Quins passos s’han fet per poder donar cobertura de forma
preferent a les persones afectades per desnonaments al Registre
de Sol·licitants d’habitatges?
El registre de sol·licitants d’HPO no preveu un tracte preferent per a
persones desnonades perquè és un registre administratiu on s’inscriu
tothom que demanda un habitatge social o protegit. Per atendre les
persones afectades per desnonament, l’OLH va endegar el passat maig un
nou tràmit d’ajut urgent per a persones amb impagaments de lloguer o
hipoteca, que des de febrer d’aquest any s’amplia amb un ajut al lloguer
de 200 euros mensuals durant un any, específic per a persones que ja han
perdut l’habitatge. També des de l’ajuntament s’està col·laborant amb
l’Agència de l’Habitatge de Catalunya en la derivació de casos a la Mesa
d’allotjaments urgents.
També des de Serveis socials s’ajuda econòmicament a les famílies que
han d’accedir a un nou habitatge de lloguer, en el pagament de l’entrada.

b) En el Ple del mes d’agost de 2012 es va aprovar una moció pel
compliment de la funció social de la propietat i el dret a l’habitatge
digne
El grup municipal socialista voldria saber:
1. Quines mesures legals previstes i necessàries ha impulsat el
govern per evitar la desocupació permanent en matèria
d’habitatge, amb l’obertura, si s’escau, dels corresponents
expedients?
L’ajuntament de VNG ha endegat diverses actuacions adreçades a evitar
la desocupació permanent i injustificada dels habitatges del municipi, tot
emmarcant-les en allò que estableix l’art. 42 de la Llei 18/2007 del dret a
l’habitatge.
En concret, l’article 42 estableix que la Generalitat ha d’impulsar aquestes
polítiques en coordinació amb les administracions locals i en aquest sentit,
l’ajuntament ha vetllat per col·laborar amb la Generalitat en tots els
programes de foment i d’ajuts que s’han iniciat en els darrers anys.
Pel que fa al foment de l’ocupació en règim de lloguer dels habitatges
desocupats, la principal eina de què disposa l’ajuntament és el programa
de la Borsa de Lloguer Social, que alhora dóna garanties als propietaris
dels habitatges buits en relació al cobrament de les rendes i la reparació
de desperfectes, tal com s’estipula en el punt 2 , de l’art. 42 de l’esmentada
llei.
Addicionalment, el punt 3 de l’article 42 parla d’impulsar polítiques de
foment de la rehabilitació dels habitatges que estiguin en mal estat per a
ésser llogats, i en aquest sentit, l’Ajuntament ha aprovat una ordenança
pròpia per a destinar ajuts de fins a 2.500 euros per a arranjar habitatges
buits del nostre municipi a canvi que el propietari els ofereixi en lloguer a
través de la Borsa de mediació en lloguer social.
Altres mesures adreçades a fomentar el lloguer dels habitatges buits que
encara estan en fase de disseny o implantació són: la creació d’un
observatori de pisos buits i el desenvolupament d’una campanya de
captació de pisos buits (En el Pla Local de l’Habitatge 2013-2018
corresponen a les Fitxes d’actuació núm. 5.1. i 5.2., respectivament).
La creació de l’Observatori de pisos buits del municipi permetrà un major
grau d’efectivitat en l’actuació municipal, tant pel fet que es determinaran
uns criteris clars i estàndards per a definir el que es considera un habitatge

buit (concretant la definició més genèrica que proporciona la Llei del dret a
l’habitatge), com pel fet que establirà uns protocols per tal que les
denúncies dels particulars també puguin tenir entrada en aquest cens
d’habitatges buits (tant els que posen de manifest una situació de
desocupació o degradació d’un habitatge, com els que volen denunciar els
impagaments de quotes de comunitat).
El protocol que s’està definint per al tractament de les situacions de
desocupació permanent dels habitatges portarà, davant la constatació de
l’existència d’un habitatge desocupat permanentment, en primer lloc, a
identificar el titular o titulars de l’habitatge; en segon lloc, a fer-los un
requeriment per tal que al·leguin els motius de la desocupació de la finca i,
finalment, en funció de la resposta aportada, s’activarà una actuació
concreta o una altra, a partir de la descripció d’una casuística possible de
situacions, i contemplant també la possibilitat de sancions administratives.
Quan es detecti que un habitatge buit és propietat d’una entitat financera,
el protocol a seguir serà similar, però tenint en compte, que, en el marc de
la Comissió de seguiment dels desnonaments i el sobreendeutament,
creada el juny de 2012, també s’està treballant en una negociació, entitat
per entitat, per tal que cedeixin en lloguer social els seus habitatges buits
que tenen al nostre municipi o l’hi donin una sortida pròpia, bé a través de
les seves pròpies filials immobiliàries, bé a través d’iniciatives de caràcter
estatal, com el Fondo Social de Viviendas de Alquiler, impulsat des del
govern de l’Estat.
2. S’ha instruït el procediment sancionador previst a la Llei pel Dret a
l'Habitatge, per incompliment de la funció social de la propietat en
algun cas?
No s’ha instruït cap procediment sancionador pel que fa a l’incompliment
de la funció social de l’habitatge en el cas concret d’habitatges desocupats
de manera permanent i injustificada. Tal com s’esmentava en el punt
anterior, prèviament a instruir un procediment sancionador, cal determinar
amb major exactitud el procediment i criteris a seguir tant en la detecció
dels habitatges desocupats com en la determinació de les causes de la
seva desocupació. A més, com el mateix article 123 de la Llei 18/2007 del
dret a l’habitatge indica, el fet de mantenir la desocupació d’un habitatge es
considera una infracció molt greu, sancionable amb una multa de fins a
900.000 euros, però el mateix article especifica que la sanció és aplicable
“després que l’Administració hagi adoptat les mesures establertes pels
apartats de l’1 al 5 de l’article 42”. Per tant, cal primer desenvolupar
mesures de foment positiu de l’ocupació de l’habitatge, per tal que

posteriorment, en cas d’incompliment reiterat i manifest, sigui possible la
via de les sancions administratives.
En altres supòsits de l’incompliment de la funció social regulats per l’art. 5
de la Llei 18/2007 del dret a l’habitatge s’han dut a terme els següents
procediments:
En el cas de propietaris que incompleixin el deure de conservació i
rehabilitació de l’habitatge, quan això comporti un risc per a la seguretat de
les persones, l’ajuntament obre el corresponent expedient des del
Departament de disciplina urbanística i llicències i, prèvia inspecció del
tècnic de l’OLH per determinar el grau de degradació o de risc, s’envia un
advertiment al propietari, que pot derivar en el corresponent expedient
d’ordre d’execució, en cas que no es prenguin les mesures oportunes. De
moment, amb l’obertura d’expedients d’ordre d’execució ha estat suficient,
i no ha calgut iniciar cap procediment sancionador.
En el cas d’habitatges sobreocupats, s’han obert dos expedients
informatius. Els escrits d’advertiment adreçats als particulars han estat
suficient per tal que es posi fi a la situació de sobreocupació, i per tant, no
s’ha imposat cap sanció.
Finalment, en el cas d’habitatges amb protecció oficial que no es destinen
a residència habitual i permanent, hem col·laborat en un expedient obert
directament per l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, i estem a l’espera
que ens informin de la resolució definitiva. No hem obert cap directament
des de l’Ajuntament.
c) En el Ple del mes de setembre es va aprovar una moció ajudar a les
famílies en la compra de llibres de text i material escolar.
El grup municipal socialista voldria saber:
1. Abans del setembre de 2012 quants centres educatius de Vilanova
i la Geltrú participaven en el programa Cooperatiu per al foment de
la reutilització de llibres de text? I desprès d’aquesta data?
Abans de setembre de 2012:
Convocatòria del Departament d’Ensenyament:
ORDRE ENS/206/2011, de 3 d’agost, per la qual s’aproven les bases
reguladores per a l’atorgament de subvencions als centres educatius

sostinguts amb fons públics per al foment de la reutilització de llibres de
text en els ensenyaments obligatoris (DOGC núm. 5954 de 01-09-2011)
Resolució per la qual es resol la convocatòria, de 21 de novembre de
2011, per fomentar la reutilització de llibres de text per al curs 2011-2012.
L’article 6 de l’esmentada Ordre delega en la directora general d’Atenció a
la Família i Comunitat Educativa la competència per resoldre.
En la resolució consta com a centres admesos:
i.
Escola Canigó
ii.
Escola Ginesta
iii.
Escola Ítaca
iv.
Escola Arjau
v.
El Cim
vi.
Escola Pia
A posteriori:
El Departament no ha tornat a treure convocatòria per al curs 2012-2013.
No obstant, ens consta que tot i que hi ha centres que no s’hi van acollir,
es treballa la reutilització/socialització amb altres variants com pot ser la
crida que es fa a les famílies un cop acabat el curs demanant que portin
als centres els llibres que ja no utilitzaran, fent intercanvis entre les
mateixes famílies, etc.
La tasca que es fa des dels centres i des de les AMPAs és extraordinària.
Hem de ser respectuosos amb l’organització, l’autonomia i la singularitat de
cadascun perquè les situacions són diverses: des d’escoles que no
treballen amb llibres, fins les que ho fan en els cursos dels més grans...
Tots els centres tenen la informació en el cas que es publiqui una
convocatòria d’aquestes característiques i tots els centres tenen la
capacitat per decidir si poden, volen o creuen que cal acollir-s’hi.
2. Quina estratègia va seguir el govern per ampliar el nombre de
centres educatius que participen en aquest programa?
Cada any, des d’Educació de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú s’obre
una línia d’ajuts gestionada pels mateixos centres de les escoles de
primària i secundària públiques i concertades de la ciutat. Aquests ajuts
estan pensats perquè cada consell escolar pugui gestionar directament els
ajuts per llibres i/o material escolar i qualsevulla necessitat d’aquell alumnat
que detecti que no participa en activitats de pagament de l’escola (ex:

colònies, activitats que es fan dins els crèdits de síntesi...) pel fet que la
seva família tingui problemes socioeconòmics.
Els ajuts a l’escolaritat es concreten a través de convenis amb tots els
centres educatius de la ciutat: públics i concertats, d’educació infantil de
segon cicle, primària i secundària obligatòria.
Aquest curs el Departament d’Ensenyament no ha publicat la convocatòria
d’ajuts per a l’adquisició de llibres de text i material didàctic complementari
i informàtics per a l’alumnat escolaritzat en centres educatius sostinguts
amb fons públics (l’última convocatòria és del curs 2011-2012)
3. Com ha estat la campanya de difusió activa que ha impulsat el
govern entre les famílies de les possibilitats de suport i beques
que faciliten les diferents administracions? (material, durada,
característiques....)
Des d’Educació, sempre que s’ha tingut coneixement de convocatòries o
d’altres qüestions que puguin ser d’interès pels centres s’ha fet arribar
perquè aquests ho difonguin a través dels canals que considerin més
oportuns (correus electrònics de les famílies / entregant en paper als
alumnes perquè ho facin arribar als tutors/es / penjant la informació en el
taulell o lloc habilitat d’anuncis, etc).
No obstant, els centres són prou competents per conèixer i saber, per
mitjans propis, la informació que el Departament d’Ensenyament (del qual
en depenen orgànica i funcionalment) publica i convoca.
Aquest curs el Departament d’Ensenyament no ha publicat la convocatòria
d’ajuts per a l’adquisició de llibres de text i material didàctic complementari
i informàtics per a l’alumnat escolaritzat en centres educatius sostinguts
amb fons públics (l’última convocatòria és del curs 2011-2012)
4. Quantes persones consten en el cens de les persones que no
tenen possibilitat d’adquirir els llibres de text? Quin tipus de
seguiment se n’ha fet? Han tingut llibres de text tots els infants de
Vilanova i la Geltrú?
Des de fa molts anys, des de la Regidoria d’Educació d’aquest Ajuntament
(ara a l’IMET) ha establert línies d’ajuts dirigides a la compensació de
desigualtat, cercant l’equilibri, la cohesió i la igualtat entre l’alumnat.
Els ajuts a l’escolaritat es concreten a través de convenis amb tots els
centres educatius de la ciutat: públics i concertats, d’educació infantil de

segon cicle, primària i secundària obligatòria. En aquests convenis queda
palès i es manifesta per una banda, la rellevància i el reconeixement de
l’educació com instrument per garantir la lluita contra les desigualtats i, per
l’altra, la necessària implicació de tota la comunitat educativa, el foment de
la coresponsabilitat i la presa de decisions de tots els seus membres.
Es considera molt important mantenir i continuar vehiculant els ajuts per
l’escolaritat (per compensar i fer front a les despeses que les famílies no
puguin afrontar en la seva totalitat i que s’ocasionen no només per la
compra de llibres de text i/o material escolar/informàtic, sinó també per a
activitats i sortides dins l’horari lectiu del centre) a través dels consells
escolars de cada centre i/o direccions d’aquests. L’escola, per la seva
proximitat amb l’alumnat i les famílies són els qui millor poden conèixer la
realitat diària i és qui detecta abans les mancances i els obstacles per a
una escolarització plena.
A principis de curs es demana a tots els centres que facin arribar el preu
dels llibres i/o material escolar, així com la quantitat de les sortides i/o
activitats previstes. Enguany també s’ha demanat si els constava algun
alumne que encara no tingués els llibres de text. Les escoles resolen tots
els casos de forma satisfactòria: a través de l’AMPA, fraccionant
pagaments, reutilitzant llibres, demanant a les editorials aportacions
voluntàries,...
Des de Serveis Socials es fa seguiment de totes les famílies que tenen
dificultats econòmiques greus tant si és per llibres com per alimentació,
com per qualsevol altra necessitat. Des dels centres educatius, a través d
ela fitxa de detecció es notifica aquesta informació i, a través de les
coordinacions presencials a les CAD social (comissió d’atenció a la
diversitat).
5. De quina quantitat econòmica s’ha dotat el pressupost per
complementar les ajudes concedides per altres administracions?
En quina partida pressupostaria?
Aquest curs no hi ha cap convocatòria pública de la Generalitat per d’ajuts
per a l’adquisició de llibres de text i material didàctic complementari i
informàtics per a l’alumnat escolaritzat en centres educatius sostinguts
amb fons públics (l’última convocatòria és del curs 2011-2012)
Des de la Regidoria d’Educació es destina una partida en el pressupost
ordinari de despeses de l’IMET: partida 481 Beques. Aquesta partida és de
90.000 € que inclou els ajuts per a l’escolaritat, els convenis i subvencions
amb entitats i associacions i/o col·lectius relacionats amb el món educatiu.

A més, es compta amb una aportació que anualment es determina des de
Serveis Socials.
6. Quina campanya cívica s’ha impulsat des de l’ajuntament per la
recollida de material escolar? A quantes AMPES s’ha fet arribar
aquest material?
Els centres s’organitzen i es gestionen d’acord amb les necessitats i les
deteccions que els tutors, mestres, professors i comunitat educativa en
general, detecten millor per al seu funcionament. El material a aportar serà
divers i les necessitats heterogènies. Dins dels ajuts destinats als centres
escolars i vehiculats a través de conveni, es contempla la compra de llibres
de text, material escolar i/o informàtic i activitats dins l’horari lectiu del
centre.
Consultades a les direccions dels centres de primària públics, manifesten
que no seria operativa una campanya d’aquestes característiques.
d) En el Ple del mes d’octubre es va aprovar una moció per un Pla de
xoc per l’ocupació a Vilanova i la Geltrú
El grup municipal socialista voldria saber:
1. Quantes persones de l’ajuntament o dels seus organismes
autònoms estan realitzant treballs de formació, orientació i
formació a l’IMET?
Informem que dins del Servei de Treball de l’IMET que inclou les antigues
àrees de Formació, Orientació i Ocupació, hi ha 20 persones adscrites: 7
tècniques d’àrea, 6 tècniques de projecte, 2 auxiliars tècniques i 5 auxiliars
administratives.
2. Quants convenis s’han signat amb empreses per la realització
d’accions formatives de l’IMET?
Acotant el temps entre el passat mes de setembre de 2012 i l’actual mes
de març de 2013, s’han establert 75 contractes que representen 5.596
hores de formació, i estan lligats als següents Projectes: PAL, FITA, CUM
FOAP, PQUI-PTT, JOVES PER L’OCUPACIÓ, AERONÀUTICA.
3. Evolució dels projectes TIMOL i el MATI en l’ultim any. (número de
professionals, d’alumnes,...insercions...)

TIMOL: Persones ateses i nombre d’insercions

Fase I: Persones només en fase definició objectiu
laboral,
desenvolupament
de
competències,
preparació de recerca de feina i pràctiques
Fase II: Persones ateses pel manteniment del lloc de
treball (les persones que han aconseguit nous
contractes durant l’any, també han participat de la
fase anterior durant el mateix any, però només estan
comptabilitzades en aquest punt)

20122

20133

15

18

31 (13 de
les quals
són nous
contractes
2012)

Total persones ateses

25 (1 dels
quals és
nou
contracte
2013)

46

43

TIMOL: Recursos humans i dedicació
Els personal que es dedica al projecte és el següent:
-Dues tècniques a les accions directes amb les persones usuàries:
-Dues tècniques a les accions de suport i coordinació: una com prospectora i una
altra com a tècnica responsable, per a les accions de coordinació i metodologia.
MATI: Persones ateses i nombre d’insercions
20124

20135

Fase I: Persones només en fase definició objectiu
laboral, desenvolupament de competències, preparació
99
50
de recerca de feina i pràctiques
Fase II: Persones ateses pel manteniment del lloc de 17 (8 de
17 (2 de
treball
(les persones que han aconseguit nous les quals
les quals
contractes durant l’any, també han participat de la fase són nous
són nous
anterior durant el mateix any, però només estan contractes contractes
comptabilitzades en aquest punt)
2012)
2013)
Total persones ateses

116

67

MATÍ: Recursos humans i dedicació
El personal que es dedica al projecte és el següent:
-Dues tècniques a les accions directes amb les persones usuàries:
-Dues tècniques a les accions de suport i coordinació: una com prospectora i una
altra com a tècnica responsable, per a les accions de coordinació i metodologia.
2

Dades a 31 de desembre 2012 tenint en compte el còmput anual
Dades a 28 de febrer 2013 tenint en compte els mesos de gener i febrer
4
Dades a 31 de desembre 2012 tenint en compte el còmput anual
5
Dades a 28 de febrer 2013 tenint en compte els mesos de gener i febrer
3

4. Entre l’últim trimestre de l’any 2012 i el primer de l’any 2013 quants
cursos de formació ocupacional han començat a l’IMET, Per a
quants participants? En quines especialitats? Quantes hores de
promig?
Projecte
Pla Oferta FOAP

Joves per l’ocupació
Atur llarga durada

Sector aeronàutic
PTT-PQUIs

participants especialitats
187
Gestió comptable ,administrativa per a auditoria,
gestió i control d’aprovisionament, activitats
auxiliars de comerç, activitats de venda,
soldadura amb elèctrodes i revestits i TIC,
serveis de bar i cafeteria, tècnics de so,
desenvolupament de productes audiovisuals
multimèdia interactius, activitats auxiliars de
suport al buc en port, atenció a persones
dependents
99
Fibra òptica, auxiliar cuina, auxiliar forn i
brioxeria, auxiliar de magatzem i reposició,
auxiliar d’estètica.
60
Operacions bàsiques de cuina, operacions
auxiliars elaboració indústria alimentària ,
operacions auxiliars de manteniment de
sistemes i equips d’embarcacions esportives i
d’esbarjo
80
Operacions auxiliars de manteniment de
aeronaus, mecànica de motors d’aviació.
77
Auxiliar de vendes,oficina i atenció al públic,
auxiliar de fabricació mecànica i instal·lacions
electrotècniques,
auxiliar
de
muntatges
d’instal·lacions elèctriques, aigua i gas, auxiliar
de muntatge i manteniment de sistemes
microinformàtics , auxiliars d’oficina i serveis
administratius generals
503
32 cursos
participants

hores
5.835

2.760
1.605

2.670
4.575

17.445
hores

5. S’ha iniciat algun projecte de col·laboració Social? Per a quantes
persones? En quines especialitats? I en cas de que no s’hagi
començat perquè?
Amb la disponibilitat pressupostària actual, no resulta possible la
contractació de persones en regim de col·laboració social, ja que aquestes
suposen haver d’assumir despeses en el capítol I de remuneració,
seguretat social, vestuari, formació, etc.
L’ajuntament col·labora en altres accions des de fa temps amb la
col·laboració de Dins Garraf, que es una empresa d’inserció sociolaboral
que neix de l’acord de Càritas i Formació i Treball Fundació Privada. Des

de l’any passat es va ampliar la seva col·laboració en la recollida i
reciclatge de paper i cartró, i la retirada i recollida porta a porta del cartró
comercial. Tot aquest material es processa en una planta de classificació i
empaquetament situada a la planta de transferència del Punt Net.
Recentment s’ha iniciat un nou acord de col·laboració per gestionar un
espai d’aparcament i vigilància de bicicletes a la plaça Eduard Maristany a
prop de l’estació de Renfe, que suposa una millora important pel fet que
per una quantitat molt reduïda, es podrà aconseguir evitar els habituals
robatoris de bicicletes en aquest indret, així com oferir la possibilitat de
realització de petites accions de manteniment per qui ho sol·liciti en els
vehicles dipositats en aquell espai.
El principal objectiu d’aquestes accions són treballar per la inserció laboral
de persones amb dificultats sociolaborals i personals de la comarca del
Garraf, procurant la inserció d’aquestes persones a partir de la realització
d’activitats econòmiques, beneficioses per la societat.
6. S’han incrementat el nombre d’ordinadors d’ús públic? Quants?
L’IMET ha comprat 25 ordinadors ( 5 el passat mes de desembre i 20 el
passat mes de març) 12 dels quals s’han fet servir per ampliar el nombre
d’ordinadors de les tres aules d’informàtica que té el centre, i els altres 13
s’han utilitzat per a substituir antics ordinadors del personal.
7. S’han introduït mesures fiscals i de suport a l’ocupació amb
clàusules socials als plecs les licitacions públiques de
l’ajuntament i bonificacions a les empreses que contractin
indefinidament? Quines?
Artículo 118.TRLCSP
Condiciones especiales de ejecución del contrato
1. Los órganos de contratación podrán establecer condiciones especiales
en relación con la ejecución del contrato, siempre que sean compatibles
con el derecho comunitario y se indiquen en el anuncio de licitación y
en el pliego o en el contrato. Estas condiciones de ejecución podrán
referirse, en especial, a consideraciones de tipo medioambiental o a
consideraciones de tipo social, con el fin de promover el empleo de
personas con dificultades particulares de inserción en el mercado
laboral, eliminar las desigualdades entre el hombre y la mujer en dicho
mercado, combatir el paro, favorecer la formación en el lugar de
trabajo, u otras finalidades que se establezcan con referencia a la

estrategia coordinada para el empleo, definida en el artículo 145 del
Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, o garantizar el
respeto a los derechos laborales básicos a lo largo de la cadena de
producción mediante la exigencia del cumplimiento de las
Convenciones fundamentales de la Organización Internacional del
Trabajo.
La possibilitat que s’introdueixin aspectes socials i mediambientals en els
procediments de contractació pública està limitada al compliment
consecutiu de dos aspectes fonamentals:
1. Vinculació directa amb la contractació objecte del concret procediment
que s’està impulsant.
2. Ser compatible amb el Dret Comunitari
Accions:
Reserva de places de treball per a persones discapacitades, fomentar la
compra de productes de comerç just, ús de materials respectuosos amb el
medi ambient, reciclatge...
A més s’està treballant amb el departament de RSC i s’impulsen accions
conjuntes.
Les mesures fiscals i les bonificacions a empreses no entrarien en l’estricte
àmbit de la contractació.
8. Funciona ja la finestreta única per a que els emprenedors realitzin
els tràmits amb l’Ajuntament a l’hora de muntar una empresa? Des
de quan?
El passat 21 de novembre de 2012 es va posar en funcionament la
finestreta única empresarial sota la denominació de Servei d’Activitats
Econòmiques. Aquest és un servei que s’integra dins la regidoria de
Promoció Econòmica i Turisme, previst en el Pla d’Actuació Municipal i que
té dos objectius principals. D’una banda, esdevenir l’interlocutor de
referència dels empresaris –tant dels que ja comptin amb una empresa
existent a la ciutat com pels que vulguin instal·lar-hi una nova empresa- als
quals se’ls ofereix un servei d’acompanyament i agilització de tots els
tràmits que s’hagin de realitzar a l’Ajuntament. Aquest servei es realitza en
coordinació amb totes les àrees del consistori implicades així com amb
d’altres institucions públiques i privades que també puguin estar implicades
en el procés.

D’altra banda, el Servei d’Activitats Econòmiques té una segona línia de
treball orientada a la captació de noves inversions a la ciutat. Sota la
filosofia de l’estratègia de la Generalitat de Catalunya INVEST IN
CATALONIA liderada pel Departament d’Empresa i Ocupació, aquest
servei municipal té l’objectiu d’actuar en la mateixa direcció sota la marca
de INVEST IN VILANOVA. En aquesta segona línia de treball l’Ajuntament
vol treballar per atraure inversors en els diferents àmbits estratègics de
desenvolupament de la ciutat com són el turisme i la captació d’indústries
prioritàriament dels sector TIC. Aquest servei és coordinat amb d’altres
organismes públics com NODE – Agència de Desenvolupament Econòmic
del Garraf pel què respecta a la dinamització dels polígons industrials de
Vilanova i la Geltrú, amb l’empresa pública PIVSAM pel què fa a les naus
industrials municipals així com amb l’EPEL NEÀPOLIS pel que respecta a
la coordinació dels diferents espais COWORK existents a la ciutat.
En aquests moments el Servei d’Activitats Econòmiques es troba en la fase
inicial d’implantació en la qual s’ha prioritzat el donar a conèixer el servei
als principals agents implicats així com l’atenció i seguiment de els
primeres peticions rebudes per part d’emprenedors i empreses. També
estem en diàleg amb el Departament d’Empresa i Ocupació de la
Generalitat de Catalunya per tal d’explorar la possibilitat que el Servei
d’Activitats Econòmiques pugui esdevenir una delegació d’ACC1Ó pel que
fa a l’atracció de noves inversions.
Aquest és un servei que es presta amb treballadors de la plantilla de la
regidoria de Promoció Econòmica i Turisme sense cost laboral addicional.
El Govern municipal va informar a la Comissió Informativa de Promoció de
la Ciutat celebrada el dia 27 de novembre de 2012 de la posada en marxa
d’aquest servei.
9. Quins i quants cursos, capsules, tallers... s’han organitzat per
emprenedors i emprenedores? Quantes persones hi ha participat?
Des de l’IMET s’ha fet:
Total d’accions previstes: 18
Total d’accions realitzades: 16
Total de persones assistents: 183
Sobre el total d’accions, recursos emprats:
% amb personal propi: 31,25%
% col·laboració amb l’adEg: 37,5%
% col·laboració amb empreses: 25%
% curs subvencionat Diputació: 6,25%

Accions dutes a terme:
Setembre
L’autoconfiança, clau per emprendre (13)
Octubre
Tertúlia 5. Negociació amb proveïdors (6)
M-commerce. La botiga on line al mòbil (anul·lat per falta de quòrum
mínim)
Novembre
Tertúlia 5. Fiscalitat (6)
Posiciona de forma natural el teu web als cercadors (19)
Sessió Start (14)
Desembre
Tertúlia 5. Interiorisme (5)
Sessió de sensibilització a formació ocupacional (10)
Gener
Creació i gestió de la imatge corporativa (9)
Màrqueting olfactiu (9)
Sessió de sensibilització a formació ocupacional (6)
Febrer
La llengua als negocis (anul·lat per falta de quòrum mínim)
Tertúlia 5. Fiscalitat (8)
Descobreix les teves capacitats i assoleix les teves fites (12)
Març
Sessió Start (16)
Sessió de sensibilització a formació ocupacional (14)
Sessió de sensibilització a formació ocupacional (16)
Sessió de sensibilització a la Biblioteca Armand Cardona Torrandell. A la
recerca de treball! com augmentar les possibilitats d'èxit i no morir en
l'intent (20)
Des de Promoció Econòmica, es va dur a terme el programa Opera, el mes
de novembre, amb Diputació de Barcelona. Era una formació de 40 hores,
per a emprenedors que volguessin fer-se càrrec d’una parada buida dels
mercats municipals. Van participar una quinzena d’emprenedors vilanovins.
El mes que ve, participarem en el programa Ocupa’t, també de Diba,
adreçat a persones que vulguin obrir un negoci. Són igual 40 hores, i tenim
20 inscrits.

10. Hi ha previst adequar un viver d’empreses a les naus de
PIVSAM? Si es que si per quan? I en cas de que la resposta sigui
no, perquè?
Tal com es va explicar a la Mesa de Ciutat, ara per ara, s’ha descartat.
11. Sobre el Cowork de Neapolis: quantes empreses hi ha? Quants
treballadors tenen cada una? Quan temps porten a Neapolis? On
tenen la seu social? Quins serveis comuns hi ha? Quines
sinergies s’han creat des de la seva constitució?
A data de 14 de març de 2013 hi ha 22 empreses instal.lades al cowork de
la tercera planta de Neàpolis, a banda d'empreses virtuals no
comptabilitzades en l'ocupació cowork com són: Atmosfèria, Listo para
navegar, Activenti i Ftiwellaction, així com també el taller de cinema.
D'aquestes empreses n'hi ha 12 que són d'un sol treballador, 8 que són de
2 treballadors , 2 que són de 3 treballadors.
Del total de les 22 empreses hi ha 5 que es van instal·lar a l'inici del
cowork, és a dir, ara fa 2 anys. Hi ha 3 empreses que porten 1 any i 4
mesos i les 15 empreses restants s'han ubicat a Neàpolis al llarg del 2012:
Habitualment tenen la seu social a Neàpolis (no la seu fiscal), doncs és un
servei més que ofereix el Cowork.
En quant al serveis comuns s'ofereix:
− la zona de treball que és comuna, la zona d'esbarjo i de reunions (és
una zona externa a l'entorn de treball on disposen de taules per
reunions més desenfadades i una zona més d'esbarjo: màquina cafè,
networking, xerrades ...
− Sala de reunions i de formació
− Neteja
− Accés internet alta velocitat (fibra òptica)
− Impressora
− Telefonia fixa IP
− Directori d'empreses
− Recepció de visites, correspondència i paqueteria
− Seguretat
− Domiciliació comercial
− Auditori per presentacions
− Plató per a gravacions (no inclòs a la quota mensual)

Sinergies: Es fa difícil comptabilitzar les sinergies que s'han produït al llarg
d'aquest temps doncs s'han generat múltiples col.laboracions entre les
empreses instal.lades. D'aquí han sortit nous projectes portats per
emprenedors de diferents empreses.
12. Quins criteris vol fer servir per assignar els espais del co-work
de la Plataforma, un cop adaptat l'espai?
A l'espai de la Plataforma de Serveis a les Persones, destinat a ser un
cowork de la salut, nutrició i esport, haurà una comissió de selecció per
valorar els projectes que sol.licitin entrar. Aquesta Comissió de valoració
estarà formada per figures representatives de la salut, de la nutrició i de
l'esport de la comarca i també pels caps de servei d'Esports i Salut de
l'Ajuntament, així com per Promoció Econòmica i Neàpolis. El criteri
essencial serà doncs que els projectes estiguin vinculats a alguna
d'aquestes temàtiques i que puguin ser generadors de sinergies entre ells.
13. Quins altres co-woks hi ha previst impulsar des de l’ajuntament?
Quan? On?
Hi ha la voluntat d'obrir altres espais cowork: un enfocat a la eficiència
energètica, un altre al tema nàutica, tecno-kids i serà convenient que tots
ells estiguin situats en l'entorn més adient segons la temàtica a
desenvolupar del centre i per tant el més aprop possible dels seus usuaris
potencials. En el seu moment ja va ser presentat en comissió informativa el
mapa d'emprenedors de VNG. Tots els coworks responen a donar suport
als eixos estratègics de la ciutat: tic, salut, mar i eficiència energètica.
14. Hi ha previst establir un sistema de micro-crèdits per a
emprenedors procedent d’una borsa d’inversos solidaris locals
amb participacions petites i de la negociació amb l’obra social
d’entitats bancàries del territori? Quan? Com?
A Neàpolis Cowork tenim un conveni amb la xarxa d'inversors BUSINESS
ANGELS (BANC) i des de Promoció Econòmica són membres de
Microcrèdits de La Caixa. També des de Promoció Econòmica es participa
al fòrum local d'inversors de l'ADEG, com a jurat, i des del Servei d'Activitat
Econòmica s'informa als emprenedors de la seva existència.
e) En el Ple del mes de novembre es va aprovar una moció sobre
mesures socials d’urgència.

El grup municipal socialista voldria saber:
1. Quina aportació econòmica municipal s’ha fet al Servei de
lliurament de productes alimentaris l’any 2012. Quin tant per cent
del cost del servei representa?
Aportació per conveni: 20.612,74 €
Aportació extraordinària: 10.000 €
Total aportació ajuntament: 30.612,74 €
Cost total Banc de Queviures 2012: 70.321 €
% d’aportació municipal (pressupost municipal): 43,53%
Si comptem l’aportació dels treballadors municipals procedent de la vaga
del 14/11/2012 per un valor de 8.156,96, l’aportació municipal ha estat del
55,13%
A banda, es van realitzar dues recaptes d’aliments a la ciutat, una d’elles
organitzada per la Mesa d’entitats socials i liderat per la Regidoria de
Serveis socials i una altra organitzada per la Fundació Banc d’aliments,
que van nodrir el banc de queviures de Vilanova i la Geltrú.
2. En quin punt es troba la concreció d’un espai municipal en el que
instal·lar el Servei de lliurament de productes alimentaris de
Vilanova i la Geltrú. Quins locals s’ha ofert a les entitats que
gestionen aquests serveis?
S’està treballant en la instal·lació del Banc de Queviures en un local comú
gestionat per les dues entitats actuals, Caritas i Creu Roja. En aquests
moments s’està redactant el projecte de gestió comuna del servei i el
model de distribució dels aliments. Per altra banda, s’estan cercant fonts
de finançament externes que puguin cobrir part de la despesa que pugui
comportar obrir aquest nou espai, i les perspectives en aquest sentit són
favorables.
3. Quins vehicles del Parc mòbil de l’ajuntament de Vilanova i la
Geltrú, i dels seus organismes autònoms, s’han posat a disposició
de del Servei de lliurament de productes alimentaris? Des del mes
de desembre que es va aprovar aquesta moció quants serveis
s’han fet?
La Unitat de Serveis Municipal està en disposició d’oferir els seus vehicles
per al trasllat d’aliments en els recaptes o en la recollida en la fundació del
Banc dels aliments o altres entitats. Tot i així, encara no ha estat requerida
la seva col·laboració, tot i que la tenim prevista per al proper recapte del
mes de juny.

4. S’ha impulsat ja la creació d’un grup de conductors voluntaris
entre els treballadors municipals que habitualment porten aquests
vehicles. Com s’ha fet la difusió d’aquesta proposta entre els
treballadors municipals? Quants voluntaris hi ha?
Com que encara no hem requerit el transport per part de la USM encara no
hem iniciat el treball de creació d’un grup de conductors voluntaris, cosa
que farem properament de cara al recapte del mes de juny. Ho farem en
col·laboració amb el Servei de Responsabilitat Social Corporativa que,
paral·lelament, està cercant alternatives en aquesta mateixa direcció, és a
dir, cercant la col·laboració voluntària dels treballadors/es municipals.
5. Quina campanya de promoció i difusió dels punts de recollida
d’aliments i roba s’ha plantejat per al 2013? Quan es començarà?
La pròpia activitat de les entitats i dels serveis socials municipals està
difonent la possibilitat que tenen els diferents equipaments, serveis i
entitats d’articular campanyes permanents o puntuals de recollida
d’aliments. En aquests moments existeix una xarxa de recollida permanent
d’aliments a totes les entitats de la Mesa, a tots els centres cívics i algunes
escoles. Paral·lelament, hi ha un nombre creixent d’iniciatives de recollida
d’aliments en espectacles teatrals, musicals, esdeveniments esportius i
també a iniciativa privada d’alguns supermercats.
A banda, també es reforçarà aquest ampli coneixement de la xarxa de
recollida d’aliments i roba a partir d’una difusió en premsa i cartells en els
centres de recollida.
Pel que fa als punts de recollida de roba s’està treballant en dues
direccions. La primera és el trasllat dels contenidors a espais municipals
tancats (mercats i centres cívics) per tal de millorar l’ús i evitar incidents.
D’altra banda, ja s’ha posat en funcionament la recollida de roba porta a
porta.
6. En quin punt es troba la proposta de l’entitat dins Garraf per un
servei de recollida, posada a punt i distribució de mobles,
electrodomèstics i estris de la llar per a ser facilitats o venuts a
baix preu? Quan es preveu posar-lo en marxa?
S’han mantingut contactes amb l’entitat DIN’S Garraf per cercar un espai
disponible que s’ajusti a les necessitats del projecte. Es van presentar
diferents alternatives (una d’elles amb visita inclosa) però cap de les
opcions encaixa amb els requisits d’espai que com a projecte empresarial
necessiten: un espai amb una amplada important (aproximadament 100m)

i en un lloc de la ciutat cèntric i preferiblement comercial. La botiga que
DIN’S Garraf tenia a Sant Pere de Ribes s’ha tancat recentment per ser un
projecte inviable (estava ubicada a un lloc perifèric i no comercial), la qual
cosa argumenta encara més els requisits anteriors. Actualment l’entitat
està cercant un espai adequat dins del mercat de lloguer amb l’objectiu de
substituir la botiga tancada per una cèntrica a la ciutat de Vilanova i la
Geltrú.
7. Quant al Banc del temps, quantes persones hi ha en aquests
moments? Quines actuacions s’ha realitzat durant l’any 2012 als
barris per difondre’ls? Quin pla de difusió hi ha pel 2013?
Actualment hi ha 152 participants.
•

Quines actuacions s’ha realitzat durant l’any 2012 als barris per
difondre’ls?

Accions adreçades a tota la ciutat
Punt d’Informació en els Mercats d’Intercanvi (Pl de les Casernes)
Entrevista Radio Canal Blau 18 gener 2012
Entrevista cadena Ser 23 gener 2012
Participació a les Jornades sobre Monedes Socials
Reportatge Diari Ara novembre 2012
Informació al web municipal
Facebook Banc del Temps
Accions als barris a través de la Xarxa de Centres Cívics
Seu de la Secretaria del Banc del Temps al Centre Cívic de la Geltrú (els
divendres de
18h a 20h)
Difusió del Banc del Temps en tots els llibrets d’activitats dels Centres
Cívics
Tríptics i pòsters informatius en tots els Centre cívics
Els directors/es dels centres també ofereixen informació sobre el Banc del
Temps
(L’any 2011 es van fer xerrades al CC Geltrú , CC Sant Joan, CC Collada,
Mar i a l’espai CX Vilanova de la Caixa Catalunya)
•

Quin pla de difusió hi ha pel 2013?

Punt d’Informació als Mercats d’Intercanvi
Seu de la Secretaria del Banc del Temps al Centre Cívic de la Geltrú (els
divendres de
18h a 20h)

Difusió del Banc del Temps en tots els llibrets d’activitats dels Centres
Cívics
Tríptics i pòsters informatius en tots els Centre cívics
Els directors/es dels centres també ofereixen informació sobre el Banc del
Temps
Punt d’Informació en els Mercats d’Intercanvi (Pl de les Casernes)
Nota de premsa gener 2013
Informació al web municipal
Facebook Banc del Temps
8. Quants habitatges buits per part d’entitats bancàries i de
promotors privats de la ciutat s’han pogut afegir a la Borsa Social
de Lloguer?
No s’ha pogut incorporar cap habitatge a la Borsa provinent d’entitats
bancàries ni de promotors privats. Amb algun promotor des de l’OLH es
van visitar diversos pisos buits que tenien, però no es va arribar a cap
acord perquè els preus que volien eren massa elevats per la borsa. S’hi
continua treballant i hi ha diverses iniciatives en marxa.
9. Quins passos s’han fet per dotar-se de pisos d’emergència o pisos
pont provinents de bancs i/o privats?
En aquests moments la necessitat principal no és de pisos d’emergència o
pisos pont, sinó pisos d’estada a més llarg termini. Quan es produeix una
situació de manca d’habitatge, en aquests moments aquesta necessitat
s’allarga en el temps, ja que les famílies tenen molt limitades les
possibilitats de millorar la seva situació econòmica. Els pisos pont es
converteixen, amb la primera família que els ocupa, en pisos de lloguer
social i per tant aquest tipus de plantejament queda ràpidament superat
per la realitat.
En aquest sentit, els esforços es centren en aconseguir pisos que puguin
acollir a famílies a durant més temps, tot i que l’objectiu sigui afavorir la
rotació per donar una millor o major resposta a les necessitats de les
famílies amb problemàtica d’habitatge.
f) Pel que fa a la presència de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú a Fitur
2013
El grup municipal socialista voldria saber:

1. Quantes persones i seguint quin criteri van formar part de la
delegació de l'Ajuntament a Fitur 2013? Quin cost total va tenir el
desplaçament de la delegació? Es va convidar a alguna persona
més dels que finalment van viatjar?
Per tal d’organitzar l’anada a FITUR 2013, des de la regidoria de Promoció
econòmica i Turisme es va fer una invitació a tots els membres de la Taula
de Turisme i Comerç per tal de gestionar des de la regidoria la compra dels
bitllets de l’AVE.
A la invitació van respondre:
. Srs. Carles Valero i Joan Cabrero, del Club Nàutic Vilanova
. Srs. Cristòfol Figueras i Josep M. Pereira. Estació Nàutica
A més, des del departament de Comunicació i Premsa, es van convidar als
socis de l’empresa Spotlio, que han desenvolupat l’App Vilanova+
Un cop a Madrid, es van incorporar el Sr. Roger Gatnau, director de
l’agència de viatges Discoveries Around Barcelona, ubicada a Vilanova i la
Geltrú, i la Sra. Joanaina Escalas Nolla, de l’Hotel César, que havien viatjat
a Madrid pel seu compte, però eren coneixedors de l’acció.
La regidoria de Promoció econòmica i Turisme va assumir el cost dels
bitllets de l’AVE dels tècnics municipals, el regidor i el gerent de l’Estació
Nàutica.
El cost del desplaçament assumit per l’ajuntament va suposar la quantitat
de 795,97€
El cost del bitllet del gerent de l’Estació Nàutica, es descomptarà de la
quantitat del conveni anual que subscriu l’ajuntament amb aquesta
associació.
2. Quina és la relació de contactes mantinguts a Fitur 2013 i quin
seguiment es preveu fer dels mateixos?
- Presència a l’estand de Catalunya, en el mostrador de Costa de
Barcelona, on es va poder oferir tota l’oferta turística de la ciutat en
aquests moments, nàutica, allotjaments, restauració, oferta cultural,...
- Participació al workshop organitzat a la fira, que va permetre iniciar
contactes amb diferents touroperadors :

KIRKER HOLIDAYS 4 Waterloo Court, 10 Theed Street, London SE1
8ST(Regne Unit)
SRC- Cultuurvakanties, Oude Boterinringestraat 37-39 P.O. box 1657,
9701 BR GRONINGEN NL (Països Baixos)
KRAS TUI HOLANDA Bernseweg 22-a 5324 JW Ammerzoden The
Netherlands (Països Baixos)
- Elaboració d’un dossier específic de producte de l’Estació Nàutica.
- Recollida de la bandera d’Estació Nàutica en un acte multitudinari,
organitzat dins el certamen per la Asociación Española de Estaciones
Náuticas.
- L’empresa Spotlio – que pertany al cowork de Neàpolis- va fer un seguit
de trobades per donar a conèixer l’aplicació per a mòbil Vilanova + que
s’ha posat en marxa conjuntament des de l’ajuntament, Viu Comerç i
l’apell Nebulis, i que te en la promoció turística de la ciutat un dels seus
punts forts.
CONCLUSIÓ
KIRKER HOLIDAYS
- Valoració positiva
- No treballen amb càmpings
SRC- Cultuurvakanties
- Aquesta zona no els interessa molt
- Tenen un públic molt urbanita i sobretot molt cultural
- No treballen amb càmpings
KIRKER HOLIDAYS
- Valoració positiva
- Molt interessats en la nostra oferta
* Treballaran amb nosaltres en funció de les tarifes dels allotjaments.
* Porten un tipus de públic amb un poder adquisitiu alt.
TASQUES DE SEGUIMENT:
- KRAS TUI HOLANDA: (abril) gestionarem un fam-tryp i organitzarem una
jornada de portes obertes pels diferents allotjaments.
- KIRKER HOLIDAYS : (maig-juny) gestionarem un fam-tryp i organitzarem
una visita per la ciutat.

3. Quants descàrregues ha tingut l'App de la ciutat a data 1 de febrer
i a data 1 de març de 2013 i quin tràfic registra?
DADES DE VILANOVA +
Nombre de Descàrregues
25 Desembre 2012
125 Descàrregues
12 Gener de 2013
530 Descàrregues
25 Febrer de 2013
890 Descàrregues
10 Març de 2013
1836 Descàrregues
Accessos a la Plataforma
(Usuaris)
25 Desembre 2012
300 Usuaris (270 no registrats – 30 registrats)
12 Gener de 2013
500 Usuaris (415 no registrats – 85 registrats)
25 Febrer de 2013
1700 Usuaris (1459 no registrats 241 registrats)
10 Març de 2013
3120 Usuaris (2497 no registrats 623 registrats)
El nombre d’usuaris pot ser superior perquè des d’un mateix aparell s’ha
intentat accedir amb diferents perfils (Facebook, e-mail, o visitant).
Actualment: tenim 320 establiments presents a la App entre institucionals,
comerços, restaurants, etc.
Utilització mitja diària de l’Aplicació:
Segons la gràfica d’utilització hi ha una mitja sostinguda de 300
connexions al dia

g) El Govern va fer públic el passat dia 1 de març que "L'Alcadessa va
exposar al conseller Puig el projecte de clúster nàutic de VNG". En
qué consisteix exactament el projecte que es va presentar, més enllà
d'acollir la Facultat de Nàutica de la UPC? Quan s'ha finalitzat i amb
quins agents s'ha discutit?
El projecte “Vilanova i la Geltrú Clúster Nàutic” pretén potenciar la
interrelació entre tots els actius que té la ciutat al voltant del mar i del
coneixement, per tal que la capital del Garraf esdevingui ciutat de
referència de la nàutica en tots els àmbits: formació, investigació, turisme,
esport, activitat portuària, pesca, etc. El projecte exposa que els actius
existents configuren l’entorn idoni per acollir la Facultat de Nàutica de
Barcelona, que seria un element clau en el projecte.
El passat 14 de gener de 2013, la Sra. Neus Lloveras va enviar, un correu
electrònic adreçat als Portaveus dels Grups Municipals en el qual
s’adjuntava el dossier que s’ha preparat per optar a ser la nova seu de la
Facultat de Nàutica de Barcelona.
En el mateix correu electrònic s’explicava que feia uns mesos s’havia
conegut que la UPC estava estudiant la possibilitat de buscar una nova
ubicació per la Facultat de Nàutica de Barcelona i aquest fet es va
considerar una bona oportunitat per a la nostra ciutat.
També s’informava que durant el mes de desembre el dossier s’havia
presentat al Rector de la UPC, Sr. Giró, i que a principis de gener s’havia
presentat al Degà de la Facultat de Nàutica.
Per acabar, l’Alcaldessa avançava als Portaveus que rebrien la invitació
per la presentació pública dels dossier que es va fer el dia 18 de gener a
les 17.00 h. al Club Nàutic.
A l’acte hi van ser convidats, a més dels representants dels diferents grups
municipals, entitats econòmiques, socials, esportives i culturals i
representants de diverses institucions vinculades a aquest tema.
En aquest període de temps i fins el dia d’avui, el dossier s’ha posat en
coneixement del Molt Hble. Sr. Artur Mas, President de la Generalitat de
Catalunya i s’ha presentat, personalment per l’Alcaldessa, al Sr. Antoni
Castellà, Secretari d’Universitats i Recerca, al Sr. Felip Puig, conseller
d’Empresa i Ocupació, i al Sr. Jordi Vilajoana, secretari General de la
Presidència.

Així mateix, el Ple de l’Ajuntament celebrat en data 4 de març de 2013, i el
Ple del Consell Comarcal celebrat en data 7 de març de 2013, van aprovar
per unanimitat una moció de suport a la candidatura de Vilanova i la Geltrú
per acollir la Facultat de Nàutica.
h) Pel que fa a la finalització del contracte del Sr. Ortega:
El grup municipal socialista voldria saber:
En quina data va finalitzar el seu contracte amb l’ajuntament de
Vilanova i la Geltrú? A partir de quina data forma part de la plantilla de
l’ajuntament com a “personal extern de col·laboració”? Per quin
motiu es fa aquest contracte? Quines tasques realitza aquesta
persona? Amb quina empresa s’ha formalitzat contracte per aquesta
col·laboració? Quin cost té aquest contracte?
-

La data de finalització del contracte laboral de relleu del Sr. Ortega amb
l’ajuntament va ser el dia 18 de febrer de 2013.

-

El Sr. Ortega no forma part de la plantilla de l’Ajuntament, sinó que es
troba contractat com a professional, pel Capítol II, i s’ha mantingut a la
Intranet de l’Ajuntament com a personal extern de col·laboració (com
altres casos de professionals externs, Advocada i Psicòloga de
Convivència etc...) als efectes de dotar de major agilitat i facilitar la seva
tasca (i sobretot, la dels departaments que requereixen la seva
assistència, a l’hora de contactar amb ell), com a prestador de serveis.

-

El contracte ve justificat per la necessitat d’assessorament jurídic de
l’Ajuntament i a donar cobertura a totes les demandes que es
produeixen. És a dir, es tracte de mantenir el necessari nivell de
seguretat i correcció jurídica en la tramitació de diferents procediments i
aspectes concrets de caire legal.

-

Les tasques que realitza són d’assessorament en funció de la
casuística puntual de cada cas d’acord amb la matèria i el departament
concret. Entre aquests assessoraments s’inclouen aspectes com
l’assistència i defensa lletrada a judicis, assistència en temes de dret
civil, mercantil, penal, o assistència en temes d’ordenances, protecció
de dades, contractació, etc.

-

El citat contracte no es formalitza estrictament amb una empresa, sinó
que s’efectua directament amb el Sr. Ortega com a Advocat
professional autònom.

-

El cost del contracte ascendeix a 20.455,05 €, IVA inclòs, per un
període de 5 mesos i mig (a comptar des del citat 18 de març de 2013
fins al 31 de juliol de 2013), a facturar mensualment.

i) El passat 15 de gener de 2013, el regidor Oriol Escalas Nolla va
renunciar a la compensació econòmica que li correspon al llarg
d’aquest 2013 a favor del suport a les beques menjador i el banc
d’aliments, en iguals proporcions. Quina ha estat l’execució
pressupostària d’aquesta renúncia els mesos de gener i febrer i en
quina partida s’ha realitzat o té previst el Govern realitzar-la?
L’ import líquid mensual de la compensació que li correspon al regidor Oriol
Escalas Nolla i a la qual va renunciar en data 15 de gener de 2013,
s’ingressa a una rúbrica extrapressupostària específica per tal de,
trimestralment, traspassar la quantitat retinguda a l’aplicació pressupostària
35,231,48001 de Serveis Socials i efectuar-ne el pagament a les entitats
que gestionen les beques de menjador i el banc d’aliments.
PREGUNTES DEL GRUP MUNICIPAL D’ICV
22 de març de 2013
1. El passat 4 de desembre de 2012, el diputat de la Diputació de
Barcelona, Sr. Josep Llobet, va visitar el jaciment de Darró, jaciment
arqueològic que depèn del Servei de Patrimoni Arquitectònic Local de
la Diputació i posteriorment es va reunir amb la nostra alcaldessa,
Neus Lloveras, i amb la regidora Marijó Riba, per parlar del present i
el futur d’aquest establiment iber, i de la vila i terrisseria romana
situada a la parcel·la de davant de l’actual jaciment, a l’altre costat del
carrer de Ponent, patrimoni arqueològic que no està posat en valor.
Segons han manifestat el diputat Llobet i la regidora Riba, la
Diputació de Barcelona, d'acord amb l'Ajuntament està redactant una
proposta per posar en valor tot el conjunt i adequar-lo. El grup
municipal d’ICV demana informació d’aquesta proposta i del projecte.
Des de la Regidoria de Cultura es va contactar amb el Director del programa
de Conjunts Històrics del Servei de Patrimoni Arquitectònic Local de la
Diputació de Barcelona, Sr. Alberto López Mullor, el qual va informar que el
projecte d’adequació del conjunt arqueològic de Darró ja ha estat redactat per
part d’un arquitecte del Servei però està encara en fase de correcció per part
dels seus superiors. En aquest sentit, la regidora de Cultura, Marijó Riba, té

prevista una reunió amb el cap del Servei, el Sr. Joan Closa Pujabet, per
copsar les idees que s’hi ha desenvolupat fins ara en aquest projecte.
2. Veïns i veïnes al voltant de la plaça de Sant Antoni ens han manifestat
la seva preocupació pel grup de persones que sovint s’hi troben
freqüentment al llarg de tot el dia en aquest espai públic. Aquests
mateixos veïns manifesten que són conscients que moltes d’aquestes
persones pateixen diverses problemàtiques personals i socials. El
grup d’ICV considera que tot ciutadà i ciutadana té dret a utilitzar
l’espai públic i reunir-se; tot i així, el nostre grup ha constatat que
moltes d’aquestes persones, tal com manifesten els veïns, tenen
necessitat dels serveis socials. El grup municipal d’ICV suposa que
alguns d’aquests membres ja són atesos pels serveis socials
municipals de manera individual, tot i així demana informació si hi ha
alguna actuació dels nostres serveis socials a la mateixa plaça de
Sant Antoni i quin programa es segueix.
Les persones que sovint es reuneixen a la Pl. de Sant Antoni com a punt de
trobada i d’estada en l’espai públic són persones que en algun moment o fins i
tot en l’actualitat, tenen relació amb els serveis socials municipals. Tenen, per
tant coneixement sobre l’existència i l’abast d’aquest servei i fan les demandes
que creuen oportunes per a la seva situació, i a la vegada coneixen quins són
els recursos que aquests els poden oferir.
Des dels serveis socials municipals es valora que l’estada d’aquestes
persones adultes no genera una situació de conflicte. Per altra banda, atès el
perfil i la situació d’aquestes persones, no és indicada una actuació a nivell
grupal, ni demana un programa específic, sinó que cal fer abordatges
individuals, adaptant la possible intervenció a les característiques de cada
persona.
Tanmateix, afegir que a la regidoria de Seguretat i Protecció Ciutadana no hi
ha constància d’un número elevat d’intervencions en matèria de seguretat, per
part dels Cossos policials que operen a la ciutat, doncs al llarg de l’any 2013,
fins al 23 d’abril, s’han fet un total de 24 serveis i gairebé tots han estat
controls preventius amb vigilància estàtica per part de la Policia Local, per
augmentar la sensació de seguretat a la zona.
3. El grup municipal d’ICV ha rebut queixes per part de veïns i veïnes del
Nucli Antic de Vilanova sobre la neteja de la via pública dels carrers
estrets d’aquest sector de la ciutat, la qual la consideren deficient. En
concret, fan referència als carrers Nou, el tram de Sant Gervasi entre
Església i Sant Pere; carrers que no van participar en la remodelació

del paviment dins el PINA, però també del carrer del Campanar que sí
ha estat remodelat. El grup d’ICV suposa que aquestes queixes tenen
relació a què aquests carrers no participen de la neteja mecànica en
tant que l’amplària d’aquests carrers ho dificulta, però tot i així hem
constatat que un carrer de pas com el tram de Sant Gervasi entre
Església i Sant Pere, més ampli, la netedat és molt deficient com
manifesten aquests veïns.
En referència a les queixes exposades per part de veïns i veïnes del Nucli
Antic de Vilanova sobre la neteja de la via pública, en referència al C/ Nou,
Sant Gervasi, entre Església i Sant Pere, C del Campanar, etc.
S’han fet comprovacions i es constata que son carrers que en determinats
moments reben una pressió d’embrutiment molt per sobre del que es normal
pel fet que son objecte sovint d’actes d’incivisme a la via pública derivats de
l’oci nocturn de zones properes.
Les actuacions de neteja que s’hi realitzen son àmplies i variades i responen
al següent:
-

Neteja manual diària els set dies de la setmana.
Es neteja mecànicament amb aigua a pressió un cop cada setmana i
en casos puntuals un segon cop si en inspeccions regulars a les zones
es considera necessari.
Es neteja amb escombradora mecànica de petites dimensions amb una
periodicitat de tres cops per setmana.
En casos de festes o programes d’activitats que puguin suposar
increments en la pressió d’embrutiment, es fan actuacions addicionals
de neteja mecànica i amb aigua a pressió l’endemà dels
esdeveniments.

Amb tot plegat, es considera suficient la dotació de recursos destinats a les
zones en qüestió i en tot cas, es vetllarà per controlar aquestes zones a detall
per destinar-hi amb seguretat i quan calgui els recursos addicionals.
4. Si les entitats financeres i constructores propietàries de sòl
urbanitzable estan al corrent del pagament de l’IBI corresponent.
Sobre les entitats financeres ja es va donar aquesta informació a la Comissió
Informativa del Àrea de Serveis a les Persones de 25 de febrer de 2013.
En concret, a l’Acta de la mateixa hi figura:

Documentació tresoreria
Matías Acebes entrega als membres la informació demanada referent
al pagament de l’IBI dels immobles de les entitats bancàries i la
proposta de fulletó informatiu amb el calendari fiscal i les bonificacions
possibles.
S’enviaran ambdues coses per correu a tots els membres. Si no hi ha
aportacions al calendari fiscal s’editarà així.
En compliment d’aquesta previsió es va enviar al Grups Municipals la
informació següent:
ENTITATS AMB FINQUES A IBI-URBANA
BANC DE SABADELL, SA
BANCA CIVICA, SA
BANCAJA HABITAT, SLU
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, SA
BANCO ESPAÑOL DE CREDITO, SA
BANCO PASTOR, SA
BANCO POPULAR ESPAÑOL, SA
BANCO SANTANDER, SA
BANKIA, SA
BARCLAYS BANK, S.A.E.
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD
MEDITERRANEE
CAIXA D'ESTALVIS DEL PENEDES
CAIXA MANRESA ONCASA INMOBILIARIA, SL
CAIXABANK, SA. (LA CAIXA)
CAIXALEASING, SA
CAJA AHORROS MONTE PIEDAD CORDOBA
CAJA DE AHORROS DE VALENCIA, CASTELLON Y ALICANTE
CAJA GENERAL DE AHORROS DE GRANADA
CAJAMAR CAJA RURAL, SOCIEDAD COOPERATIVA DE
CREDITO
CAJASOL (MONTE DE PIEDAD Y C.AHORROS S.FERNANDO
HUELVA, JERE
CATALUNYA BANC, S.A.
DEUTSCHE BANK CREDIT, SA
DEUTSCHE BANK SAE
GIPUZKOA ETA DONOSTIAKO AURREZKI KUTXA
LIBERBANK SA
SANTANDER CONSUMER FINANCE, S.A.
SANTANDER DE LEASING, SA EFC
UNNIM BANC, SA
28 Entitats

Tipus
1
2
10
11
20

RESUM

Pagats
Pendents
Pagats Antic propietari
Pendents Antic propietari
Pendents Liquidar

Rebuts
Import
258 235.787,15
28 17.424,01
22
6.788,95
38 15.142,23
8
354 275.142,34

Respecte a les empreses constructores la informació és mes difícil d’obtenir.
En tot cas s’està tractant de creuar dades i en quan estiguin els resultats
s’enviaran al Grup Municipal.
5. Si aquest Ajuntament té constància d’impagament de les despeses
comunitàries per part de les entitats financeres o constructores
propietàries de habitatges buits.
A l’OLH hem rebut diverses consultes de representants de comunitats de
propietaris exposant-nos la seva preocupació pel fet que alguns habitatges els
quedaven buits a causa d’execucions hipotecàries i no sabien en mans de
quina entitat financera estaven ni qui s’havia de fer càrrec de les despeses de
comunitat.
Des de l’OLH els hem donat una orientació general, informant-los sobre com
poden esbrinar el nou titular de l’immoble i quines mesures poden prendre,
però no hem obert cap expedient, en no ser una funció pròpiament de l’OLH, i
tampoc en no haver-hi cap denúncia concreta per part de les comunitats que
deixi constància de la sospita d’un habitatge buit.
Pel que fa a casos d’impagament de quotes de comunitat per part de
constructores o promotores, no tenim cap consulta.
Complert l’objecte de la convocatòria, s’aixeca la sessió a les 20.20 hores, de
la qual s’estén la present acta que firma la presidenta amb mi, el secretari
general.

