
 

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT  
DE 4 DE JUNY DE 2012 

 
 
Acta núm. 8 

 
 
A Vilanova i la Geltrú, quan són les 18 hores del dia 4 de juny de 2012, sota la 
presidència de la senyora alcaldessa, NEUS LLOVERAS I MASSANA, 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 
FRANCESC XAVIER SÁNCHEZ VERA 
MARIA JOSEP RIBA HUGUET 
JOAN GIRIBET DE SEBASTIÁN 
BLANCA ALBÀ I PUJOL 
JOAN IGNASI ELENA GARCÍA 
ENCARNA GRIFELL MARTÍN 
JUAN LUIS RUIZ LÓPEZ 
JOAN MARTORELL MASÓ 
 CLÀUDIA DURAN MAS 
XAVIER CARBONELL CIRAUQUI 
GERARD LLOBET SÁNCHEZ 
SANTIAGO RODRÍGUEZ SERRA 
CARMEN MARÍA RODRÍGUEZ MARTÍNEZ 
FRANCISCO ÁLVAREZ MARÍN 
QUIM ARRUFAT IBÁÑEZ 
MARC FONT I RIMBAU 
MARTA RIUS GALLART 
IOLANDA SÁNCHEZ ALCARAZ 
MANEL CLAVER ROSO 
 
SECRETARI 
ISIDRE MARTÍ I SARDÀ 
 
INTERVENTOR 
CÈSAR RODRÍGUEZ SOLÀ 
 
 

per efectuar una sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament en primera 
convocatòria. 



 

 
No assisteix el Sr. ORIOL ESCALAS NOLLA. 
 
A continuació es tracten els punts de l’ordre del dia, els quals són els següents: 

 
 

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

ordinàries dels Plens dels dies 16 d’abril i 7 de maig de 2012. 
 
 ALCALDIA-PRESIDÈNCIA 
 
    2. Cessament del Sr. JOSEP IBARS I MESTRE com a membre del Consell 

d’Administració de la Companyia d’Aigües de Vilanova i la Geltrú, SAM, i 
nomenament del seu substitut. 

    3. Nomenament del Sr. JOSEP IBARS I MESTRE com a Defensor de la 
Ciutadania. 

    4. Nomenament del president del Consorci de Serveis a les Persones. 
 
 SERVEIS A LES PERSONES 
 
    5. Aprovació de l’expedient de reconeixement de crèdits corresponent a 

despeses de l’exercici 2011 i anteriors. 
    6. Aprovació de l’expedient núm. 9 de modificació de crèdits. 
    7. Donar compte dels expedients de modificació de crèdits aprovats per 

Decret. 
    8. Donar compte de la relació d’operacions financeres contractades d’acord 

amb la regulació establerta al RDL 4/2012, de 24 de febrer. 
    9. Donar compte de l’informe de la Tresoreria municipal relatiu al que 

disposa la Llei 15/2010, de 5 de juliol, sobre factures pendents de 
pagament. 

 
 PROMOCIÓ DE LA CIUTAT 
 
  10. Donar compte del conveni marc entre l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú 

i Vilanova Digital, aprovat per la Junta de Govern Local de 22.5.2012. 
  11. Donar compte del conveni marc entre l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú 

i Onda Cero Vilanova FM, aprovat per la Junta de Govern Local de 
22.5.2012. 

  12. Donar compte del conveni entre la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament 
per a la cessió de carpes per a la Fira de l’Ensenyament 2012, aprovat 
per la Junta de Govern Local de 22.5.2012. 



 

  13. Donar compte del conveni entre l’Ajuntament i l’Institut Setmana del Mar 
2012, aprovat per la Junta de Govern Local de 22.5.2012. 

  14. Donar compte del conveni de col·laboració amb la Parròquia de Sant 
Antoni Abat per l’ús de l’edifici de l’Orfeó Vilanoví, aprovat per la Junta de 
Govern Local de 22.5.2012. 

  15. Modificació dels Estatuts i nomenament de patrons de l’Organisme 
Autònom de Patrimoni “Víctor Balaguer”. 

  16. Separació de la Xarxa de Municipis Indians. 
  17. III Premi Roig Toqués, Vilanova i la Geltrú. 
 
 SERVEIS A LA CIUTAT 
 
  18. Aprovació de la Modificació Puntual del Pla General d’Ordenació de 

Vilanova i la Geltrú a l’àmbit de la UA7 Racó de Santa Llúcia, polígons 
2.1. Poble Pescador i  2.2 “La Cucanya”. 

 
  19. Aprovació inicial de l’Ordenança específica reguladora de les bases per a 

la concessió de subvencions per actuacions de rehabilitació d’habitatges 
desocupats que es destinin a lloguer a través de la borsa de mediació per 
al lloguer social de Vilanova i la Geltrú. 

 
 MOCIONS 
 
  20. Moció d’ICV per demanar l’aplicació en matèria d’IBI a les carreteres o 

autovies subjectes als peatges a l’ombra. 
  21. Moció d’ICV per reclamar el pagament de l’IBI en béns immobles de 

titularitat de l’església catòlica i d’altres confessions. 
  22. Moció d’ICV per donar suport a les cooperatives durant el 2012 “Any 

Internacional de les Cooperatives”. 
  23. Moció de CiU de rebuig a l’aturada de la planta de Cementos Portland 

Valderrivas a Vallcarca i suport a les treballadores i treballadors afectats 
per l’anunci de cessament de l’activitat. 

  24. Moció de la CUP per a la convocatòria d’una Audiència Pública centrada 
en iniciatives per combatre l’atur a la ciutat. 

  25. Moció de la CUP per a l’obertura exclusiva al ciclisme de la carretera BV-
2115 en dates determinades. 

  26. Moció de la CUP en suport a la campanya #novullpagar. 
  27. Moció del PP per instal·lar boxs per a bicicletes. 
  28. Moció del PSC en defensa de la formació ocupacional dels col·lectius 

amb discapacitat mental i/o intel·lectual. 
  29. Moció del PSC per destinar sòls a la implantació d’horts. 
  30. Moció del PSC de rebuig a la pujada de les taxes universitàries.  
 
 



 

 PREGUNTES  
 
  31. Preguntes del grup municipal del PP: 
 

•  Sobre la seguretat dels vehicles estacionats a l’estació de RENFE. 
•  Sobre el compliment de l’ordenança municipal de circulació a les vies 

peatonals de la ciutat. 
 
 PRECS 
 
 
ALCALDESSA 
 
Bona tarda.  Comencem aquest Ple municipal.  En primer lloc, abans de 
començar, voldríem donar la benvinguda al nou secretari, al senyor Isidre 
Martí.  És el primer Ple en el qual assisteix i, tal com ja hem expresat amb 
anterioritat en el moment de la presa de possessió, li donem la benvinguda i li 
desitgem una bona estada a l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. 
 

 
   1.  APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DELS ESBORRANYS DE LES ACTES 

DE LES SESSIONS ORDINÀRIES DELS PLENS DELS DIES 16 
D’ABRIL I 7 DE MAIG DE 2012. 

 
ALCALDESSA 
 
Passem al primer punt.  El primer és l’aprovació, si s’escau, dels esborranys de 
les actes de les sessions ordinàries dels plens dels dies 16 d’abril i 7 de maig.  
Són actes que vostès tots han rebut.  No ens ha arribat cap esmena, per tant, 
si els hi sembla bé, les donem per aprovades.  Perfecte, gràcies. 
 
S’aproven els esborranys de les actes de les sessions plenàries de 16 d’abril i 
de 7 de maig de 2012. 

 
    2. ALCALDIA-PRESIDÈNCIA. CESSAMENT DEL SR. JOSEP IBARS I 

MESTRE COM A MEMBRE DEL CONSELL D’ADMINISTRACIÓ DE 
LA COMPANYIA D’AIGÜES DE VILANOVA I LA GELTRÚ, SAM, I 
NOMENAMENT DEL SEU SUBSTITUT. 

 
ALCALDESSA 
 
Molt bé, el punt número dos, que és el cessament del senyor Josep Ibars i 
Mestre com a membre del Consell d’Administració de la Companyia d’Aigües 
de Vilanova i la Geltrú.  Senyor secretari, si us plau, pot llegir el punt? 



 

 
El secretari llegeix la part dispositiva de la proposta següent: 
 
El Ple de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, reunit en sessió ordinària de 4 de 
juny de 2012, es constitueix en Junta General Extraordinària de la Companyia 
d’Aigües de Vilanova i la Geltrú, Societat Anònima Municipal, i acorda: 
 
“PRIMER. La Junta General acorda acceptar la dimissió voluntària del Sr. 
JOSEP IBARS I MESTRE com a membre del Consell d’Administració de la 
Companyia d’Aigües de Vilanova i la Geltrú, SAM. 
 
SEGON. De conformitat amb els Estatuts que regulen el funcionament de la 
Societat, s’acorda nomenar el Sr. ANTONI GARRIGA I ALEMANY com a nou 
membre del Consell d’Administració, en substitució del Sr. JOSEP IBARS I 
MESTRE, per un període de temps igual al que aquest tenia pendent de 
complir, i pel qual fou nomenat en data 27 de febrer de 2012. 
 
Les circumstàncies personals del Sr. ANTONI GARRIGA I ALEMANY són: 
 
ANTONI GARRIGA I ALEMANY, nascut el 14-06-1944, amb DNI 38166212N, i 
domicili a la rambla de la Pau, 65, 3r-1a., de Vilanova i la Geltrú, de nacionalitat 
espanyola. 
 
Amb relació al nomenament del Sr. ANTONI GARRIGA I ALEMANY, es fa 
constar que no ostenta la qualitat de membre de la Corporació de l’Ajuntament 
de Vilanova i la Geltrú, d’acord amb els estatuts socials.” 
 
 
ALCALDESSA 
 
Moltes gràcies, senyor secretari.  Bé, com saben, en el següent punt el senyor 
Josep Ibars es presenta com a candidat a Defensor del Ciutadà i, per tant, era 
necessari que cessés de totes les entitats on ell era present, i per aquest motiu 
ha presentat ell mateix la seva baixa de la Companyia d’Aigües i ha quedat 
coberta amb la incorporació del senyor Antoni Garriga. 
 
Alguna paraula sobre aquest punt?  Per tant, és una aprovació.  S’ha de votar 
senyor secretari?  Sí?  Per tant, passem a la votació.  Vots a favor?  S’aprova 
per unanimitat dels assistents.  Moltes gràcies. 
 
Es vota la proposta, la qual s’aprova per unanimitat dels presents. 
 

 



 

    3. ALCALDIA-PRESIDÈNCIA. NOMENAMENT DEL SR. JOSEP IBARS 
I MESTRE COM A DEFENSOR DE LA CIUTADANIA. 

 
Es dóna compte de la proposta següent: 
 
Atès el que disposen els articles 124 i 125 del Reglament de Participació 
Ciutadana i el Reglament que regula el Defensor/a de la Ciutadania, segons el 
qual el Defensor/a és elegit pel Ple municipal i, com a mínim, per les 2/3 parts 
del nombre legal dels membres de la Corporació. 
 
Per tot això, 
 
S’ACORDA: 
 
“PRIMER. Nomenar el senyor JOSEP IBARS I MESTRE com a Defensor de la 
Ciutadania de Vilanova i la Geltrú, a partir de l’aprovació definitiva i la 
publicació que regula aquesta institució. 
 
SEGON. El senyor JOSEP IBARS I MESTRE dedicarà com a mínim un cop a 
la setmana d’atenció a la ciutadania, en horari de matí o tarda, segons les 
demandes ciutadanes. 
 
TERCER. El senyor JOSEP IBARS I MESTRE només percebrà les 
indemnitzacions que li pugui ocasionar el desenvolupament del seu càrrec.” 
 
 
ALCALDESSA 
 
El següent punt és el nomenament del Sr. Josep Ibars i Mestre com a 
Defensor de la Ciutadania.  En aquest sentit és una persona amb una llarga 
trajectòria a la ciutat.  Ho hem estat parlant a Junta de Portaveus, ens ha 
semblat que era una persona que complia tots els requisits que es 
necessitaven per ser un bon defensor de la ciutadania, i per aquest motiu ho 
portem avui a aprovació.   
 
Per tant, els hi demanaria si tenen paraules sobre aquest tema.  Sí, senyora 
Sánchez. 
 
IOLANDA SÁNCHEZ 
 
Bé, per manifestar el nostre vot favorable a la proposta, tal i com es va parlar 
en la Junta de Portaveus, i en tot cas doncs desitjar-li doncs al nou defensor 
de la ciutadania els majors èxits, que seran segurament doncs els majors èxits 
per al bon funcionament de resposta de la nostra administració local, i en 



 

general de totes les administracions, i segurament per resoldre els problemes 
que encara doncs no som capaços d’acabar d’articular amb eficàcia, 
eficiència, de resposta a la ciutadania. 
 
ALCALDESSA 
 
Moltes gràcies, senyora Sánchez.  Senyor Arrufat. 
 
QUIM ARRUFAT 
 
Bé, d’entrada moltes felicitats, senyor Ibars, diríem nosaltres.  Serà un honor 
tenir-lo de defensor de la ciutadania, del ciutadà, d’ombudsman local.  Però 
voldríem fer unes consideracions.  La Candidatura d’Unitat Popular hi votarà a 
favor, i volíem fer unes consideracions entorn de la figura del defensor de la 
ciutadania i entorn de l’elecció del senyor Ibars com a representant, bueno, 
com a persona que ocuparà aquest lloc, i per tant defensarà el ciutadà davant 
l’administració.   
 
Primer de tot és el context del càrrec pel qual escollim avui el senyor Ibars, 
que és el d’ombudsman local; una figura amb una capacitat d’acció 
lamentablement molt reduïda, limitada a tramitar les incorreccions en la relació 
ciutadà-administració, i que nosaltres entenem que hauria de ser més àmplia, i 
mentre no ho sigui per Llei entenem que hauria de poder actuar d’ofici, i per 
això li demanem al senyor Ibars que, a diferència del que es ve fent fins ara, la 
situació de crisi ens obliga a ser més actius en totes aquelles instàncies que 
puguin defensar el ciutadà davant justament de la situació d’indefensió en què 
es troba enfront de l’administració i enfront de tot allò que té... que 
l’administració hi pot intercedir: la seva situació social, econòmica, educativa, 
sanitària, etc., i per tant actuacions d’ofici d’aquest ombudsman local, visites a 
llocs on hi ha deficiències, on l’administració no està rendint, etc., potser 
començaran a ser necessàries en aquesta situació de crisi, cosa que abans 
potser anteriors defensors de la ciutadania no s’ho plantejaven. 
 
Nosaltres hem tingut algun dubte a l’hora... no per la figura del senyor Ibars, 
que sabem perfectament que complirà a la perfecció aquest càrrec i és més, li 
escau perfectament el vestit, sinó que teníem algun dubte pel fet de que fos... 
hagués estat vinculat doncs a alguna formació política i membre d’aquest Ple, 
però vam expresar aquests dubtes i sobretot vam expresar el dubte –però 
sense dubtar, eh?- de la idoneïtat de la persona escollida finalment per ocupar 
aquest càrrec, i vam manifestar la nostra voluntat de que en properes 
ocasions i demanarem als altres grups municipals que així hi donin suport en 
la reforma del ROM quan s’escaigui, del tercer llibre, que és el del Defensor 
del Ciutadà, que el defensor del ciutadà s’esculli –per tant, d’aquí cinc anys, té 
mandats de cinc anys-, s’esculli per votació popular, és a dir, la gent hi pugui 



 

presentar candidats i sigui la pròpia ciutadania qui esculli la persona ideal per 
representar-los.  No deixa de ser paradoxal que aquella persona que ha de 
representar... ha de defensar el ciutadà enfront de l’administració, sigui 
escollida pels que governen l’administració, no?  D’acord que ningú ho fa amb 
mala intenció, però en tot cas tindria més sentit que fos escollit per la pròpia 
ciutadania i nomenat i proposat, que sortís gent fins i tot doncs que a orelles 
de l’administració pròpia pot sonar anònima, noms que són anònims, però que 
en determinats barris o per a determinada gent siguin molt importants, i per 
tant  puguin optar, igual que altres noms proposats pels grups municipals, a 
ocupar aquest càrrec de defensor del ciutadà. 
 
Dit això, només desitjar-li tot l’èxit, que sabem que farà perfectament la feina, 
sabem que serà, si em permet l’expresió, un corcó de l’administració si ho pot 
ser, en el bon sentit de la paraula.  I sort amb ell i amb la gent que 
l’acompanyarà en aquesta feina, els treballadors de l’Ajuntament que li faran 
costat.  I res més, felicitats. 
 
ALCALDESSA 
 
Gràcies, senyor Arrufat.  Senyor Rodríguez. 
 
SANTIAGO RODRÍGUEZ 
 
Gràcies, senyora alcaldesa.  Una qüestió prèvia és afegir-me a la benvinguda 
que li ha donat l’alcaldesa en el nou secretari d’aquest Ajuntament, el senyor 
Isidre Martí.  Desitjar-li una bona feina en aquest consistori. 
 
Segona qüestió, sobre el nomenament o la proposta de nomenament del nou 
defensor de la ciutadania.  Jo crec que és obligat començar aquesta 
intervenció amb relació al defensor de la ciutadania amb un sentit record cap 
al senyor Oleguer Arnau, que va ser el darrer defensor de la ciutadania, i que 
doncs malauradament ens va deixar fa uns mesos, mentres encara ostentava 
aquesta responsabilitat que des del Ple de l’Ajuntament li havíem atorgat en el 
seu moment.  Per tant, un sentit record cap al senyor Oleguer Arnau i unes 
paraules de gratitud, que esperem doncs que pugui rebre allà on sigui. 
 
I dos qüestions més sobre la proposta, més que... una sobre la figura del 
defensor de la ciutadania i l’altra sobre la proposta.  Una sobre la figura del 
defensor de la ciutadania, el nostre grup municipal fa uns anys, especialment 
des de que la crisi es fa notar en les finances municipals, que s’ha plantejat 
internament i també ho ha fet públicament en alguna ocasió, la necessitat o no 
de mantenir la figura del defensor de la ciutadania.  I val a dir que... i això ho 
fèiem també en un marc en el qual l’activitat de l’Oficina del Defensor era una 
activitat que es mostrava certament estancada, no hi havia tampoc un gran ús 



 

d’aquesta figura que l’Ajuntament posa a disposició de la ciutadania, però un 
cop valorat la utilitat, creiem que és una eina útil, ni que encara sigui poc 
utilitzada per la ciutadania, la figura del defensor de la ciutadania és una eina 
útil.  Hem considerat també el fet de que el defensor no té una retribució 
econòmica i per tant el cost que representa això per al Consistori és una petita 
dotació econòmica per les despeses que origina el funcionament d’aquesta 
oficina.  Per tant, considerem que podem continuar mantenint aquesta figura, 
aquesta institució, que a més a més el que fa precisament és estar escoltant 
els ciutadans en aquelles situacions en què els ciutadans creuen que han 
estat tractats amb algun greuge per part fonamentalment de l’administració 
municipal, també d’altres administracions i per això la figura del defensor té 
relació amb altres defensors municipals i amb el síndic de greuges de 
Catalunya.  Per tant, d’alguna manera el nostre posicionament lo que farem 
també des del nostre punt de vista és refrendar el nostre posicionament 
favorable al manteniment d’aquesta institució. 
 
I la segona qüestió, la proposta concreta del senyor Josep Ibars.  Nosaltres ho 
hem tingut cap dubte, des de que se’ns va plantejar que fos el senyor Ibars el 
nou defensor de la ciutadania, no hem tingut cap dubte de que faria bona 
feina.  Pel coneixement que tenim del senyor Ibars, ell té un coneixement 
important de l’administració municipal, del funcionament de l’administració, i a 
més a més té, i no se n’ha amagat mai, té una visió crítica de l’administració, 
amb independència de qui estigui en el govern.  I per tant creiem que aquesta, 
d’alguna manera, és la funció que té que complir un defensor de la ciutadania, 
és veure, situar-se en el lloc dels ciutadans, veure què és allò que no funciona 
de forma eficient, de forma adequada en l’administració municipal, i posar-ho 
negre sobre blanc per tal d’intentar incidir i canviar tots aquests aspectes que 
redundin en una millora del funcionament de l’administració.  En cap moment 
no ens ha generat massa dubtes el fet de que el senyor Ibars hagués estat 
regidor de Convergència i Unió i que ara fos un govern de Convergència i 
Unió qui el proposés, insisteixo, perquè al marge de la seva adscripció política 
crec que al llarg del temps que ha estat regidor ha donat mostres més que 
sobrades de, com deia abans, una de coneixements, i dos de visió crítica del 
funcionament de l’administració, i creiem que aquest és el perfil necessari per 
a una figura d’aquestes característiques.  Per tant, el nostre vot favorable.  
Gràcies. 
 
ALCALDESSA 
 
Gràcies, senyor Rodríguez.  Senyor Elena, si us plau. 
 
 
 
 



 

JOAN IGNASI ELENA 
 
Bé, també en la línia del que deien els portaveus que m’han precedit, per 
començar afirmant la necessitat d’aquesta institució, i l’Ajuntament intervé en 
tantíssimes coses que afecten a la vida quotidiana dels vilanovins, en els seus 
drets i en els seus deures, i des d’aquest punt de vista, que hi hagi una mirada 
externa, que hi hagi la mirada d’una persona, d’una institució que vetlli pels 
interessos de les... per la vulneració dels drets que des de l’administració es 
pugui cometre amb relació als ciutadans és molt i molt important.  Sobretot 
perquè els ciutadans a vegades es protegeixen col·lectivament a través 
d’entitats, de moviments, de col·lectius, però també en moltes ocasions a nivell 
individual les persones tenen una desprotecció que justament aquesta 
institució el que vetlla és per cobrir, per cobrir aquesta dimensió protectora 
que a vegades des de l’administració doncs es cometen arbitrarietats que és 
bo que algú les vetlli, no? 
 
En aquest sentit, ratificar, com han fet altres portaveus, doncs la necessitat 
d’aquesta institució i sumar-me al que deia en Santi Rodríguez, i que és el 
sentiment de tots els qui aquí som presents, doncs el record a l’Oleguer i a la 
seva feina, no només com a defensor de la ciutadania, sinó al llarg de tota la 
seva vida compromesa amb la nostra ciutat, i concretament amb el barri de 
Mar.  I en quant al nomenament de la persona, doncs nosaltres també des de 
l’inici hem mostrat el nostre suport a que en Ibars pugui ser el defensor de la 
ciutadania, perquè efectivament pensem que reuneix tots els requisits, no?, 
que és el del rigor –això és fonamental-, el de la seriositat, el del treball, el del 
lliurament personal, això és una condició prèvia, una condició necessària, més 
en la línia del que deia en Quim Arrufat, en la situació que estem en aquests 
moments doncs de crisi i de situació dura en la que tanta gent està patint, 
doncs és bo que hi hagi una institució molt activa en aquest sentit.  I per altra 
banda el de la neutralitat, el de la neutralitat, és a dir, el de la convicció que 
tenim que estar al servei de la institució.  I això jo crec que ens ha de donar 
una lliçó a tots de que efectivament és possible el compromís polític i el 
compromís partidari, és absolutament compatible amb la neutralitat i 
l’equanimitat a l’hora de servir els ciutadans. 
 
I jo que reivindico, com suposo tots els qui som aquí, el compromís polític i el 
compromís partidari, em sembla que el fet de que ell hagi tingut no fa més que 
un any doncs un compromís amb un partit a través del seu grup municipal a la 
nostra institució, no treu que el jutgem com qui és, Josep Ibars, un ciutadà de 
Vilanova, que farà una feina magnífica al servei dels vilanovins i les 
vilanovines.  Des d’aquest punt de vista em sembla que és un bon exemple 
per reivindicar el compromís polític i el compromís ciutadà com a dues cares 
d’una mateixa moneda, que és el compromís amb els altres.  Moltes gràcies i 
felicitats a en Josep Ibars per la magnífica tasca que segur que farà. 



 

ALCALDESSA 
 
Moltíssimes gràcies per les seves paraules també senyor Elena. 
 
Bé, doncs passaríem per tant a la votació.  Vots a favor del nomenament?  
Vots en contra?  Queda aprovat per unanimitat.   
 
Moltes felicitats, Josep Ibars.  I ara, si li sembla bé, ens podria dirigir unes 
paraules. 
 
JOSEP IBARS 
 
Sí, bona tarda, gràcies a tots.  No venia preparat, m’havien dit: avui hi ha el 
teu nomenament, però jo no venia preparat. 
 
ALCALDESSA 
 
Això se’n diu a traïció.  
 
JOSEP IBARS 
 
En principi, doncs vull agrair-vos a tots i a totes la confiança que heu dipositat 
en la meva persona per tirar endavant una institució com és el defensor de la 
ciutadania.  Jo sempre he cregut en el ciutadà, i els deures que té i els té 
d’utilitzar, i a vegades l’administració és feixuga i ell hi troba problemes, i li 
costa arribar on ha d’arribar i solucionar els problemes.   
 
Jo en aquests moments estic una mica emocionat, suposo que es notarà en 
les meves paraules, però des d’aquí volia doncs agrair d’alguna forma a la 
persona que va iniciar aquesta tasca de defensor de la ciutadania, en Pere 
Collell... perdó, en Joan Collell, Pere Tàpies –sempre em confonc una mica, 
no?-, que ha estat deu anys davant de la institució i crec que ha marcat un 
camí a seguir.   
 
I el segon, que desgraciadament doncs ens va... malauradament ens va 
deixar molt ràpidament, i que d’alguna forma jo continuaré aquesta tasca.  
Gràcies a tots i intentaré doncs fer-ho el millor possible, gràcies. 
 
(Aplaudiments) 
 
ALCALDESSA 
 
Moltes gràcies, senyor Ibars, en nom de tots.  Les paraules que s’han dit jo 
crec que ja ho han dit tot i desitjar-li moltíssima sort en aquesta tasca.  Estem 



 

segurs que la realitzarà de manera honesta, de la manera que vostè és, com 
tots el coneixem, i segur que tindrà tot el recolzament d’aquesta administració.  
Moltes gràcies, senyor Ibars. 
 
La proposta s’aprova per assentiment de tots els presents. 

 
    4. ALCALDIA-PRESIDÈNCIA. NOMENAMENT DEL PRESIDENT DEL 

CONSORCI DE SERVEIS A LES PERSONES. 
 
ALCALDESSA 
 
Per tant passem al següent punt, que és el nomenament del president del 
Consorci de Serveis a les Persones.  Senyor secretari, si us plau. 
 
El secretari llegeix la part dispositiva de la proposta: 
 
Atès que en la sessió extraordinària del Ple de l’Ajuntament de 4 de juliol de 
2011 es van nomenar els representants municipals al Consorci de Serveis a 
les Persones. 
 
Atès que els Estatuts de l’esmentat Consorci diuen específicament: 
 
“8.2. Els representants de les administracions locals han de ser nomenats pels 
òrgans plenaris respectius. 
9.1. Serà president o presidenta de la Junta de Govern un dels seus membres, 
designat per l‘Ajuntament.” 
 
 Atès que en el nomenament inicial no va ser nomenada cap persona que 
exerciria el càrrec de president. 
 
Per tot això, es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció de l’acord següent: 
 
“PRIMER. Nomenar el Sr. FRANCESC XAVIER SÁNCHEZ VERA com a 
president de la Junta de Govern del Consorci de Serveis a les Persones. 
 
SEGON. Comunicar el present acord a les parts interessades.” 
 
 
ALCALDESSA 
 
Gràcies.  Bé, aquest és un nomenament que forma en certa manera part de tot 
el paquet del cartipàs i, tal com es va explicar a la Junta de Portaveus, és un 
pas que es va ometre en el moment de fer el cartipàs.  Es va acordar que es 
portaria aquesta decisió al mateix Consorci i que allà s’acordaria qui seria el 



 

president, i va faltar la segona part que era el retorn en aquest Ple i la 
ratificació d’aquest nomenament.  Per tant, ara, per acabar tot aquest procés 
es porta en el Ple avui per ratificar aquest nomenament que, tal com es va dir 
en el Ple, s’havia d’acordar en el Consorci i després portar a Ple. 
 
Alguna paraula sobre aquest tema?  Sí, senyora Grifell. 
 
ENCARNA GRIFELL 
 
Gràcies, alcaldesa.  Bé, jo en aquest punt, que de fet ens ha sorprès una mica 
no?, perquè clar, fa un any que està funcionant, i llavorens ens va sorprendre, i 
de fet el nomenament sempre és en el Ple, perquè sempre forma part del 
cartipàs.  Per tant, el Consorci de Serveis el que fa és rebre el nomenament de 
qui és el president.  Jo només en aquest... que entenc que és un error, és un 
descuit, el que sí que penso que estaria bé que seria, a nivell jurídic, no?, per 
part de la secretaria del Consorci, a nivell jurídic revisar tot lo que es pugui... 
perquè no fos que tinguéssim algun problema amb això, i no només en aquest 
sentit. 
 
ALCALDESSA 
 
Gràcies, senyora Encarana.  El senyor... el regidor Sánchez volia fer algun 
comentari sobre aquest tema. 
 
FRANCESC XAVIER SÁNCHEZ 
 
Sí, com podeu entendre que a mi m’afecta personalment.  Vaig parlar amb el 
secretari anterior per demanar-li exactament aquest vacatio legis, aquest 
període de temps des de que tenia que efectivament produir-se i s’ha produït, 
si hi havia algun inconvenient, i m’ha dit que en principi jurídicament –ja tindria 
l’informe, perquè li vaig demanar-, tenir la tranquil·litat jurídica de que en 
aquest any havia actuat de forma correcta, doncs que no hi havia cap 
problema.  En tot cas, com aquest mes abans del 30 de juny, a part d’aquí, 
hem de poder fer Junta per poder aprovar pressupostos del Consorci, 
passarem la ratificació pel Consorci, amb el component... amb totes les 
ratificacions dels diferents documents que jo com a president he tingut que 
efectuar durant aquest periode, perquè així puguem acabar d’adequar-lo si fos 
menester. 
 
ALCALDESSA 
 
Sí, senyora Grifell. 
 
 



 

ENCARNA GRIFELL 
 
Clar, és una mica aquest tema, perquè és davant de tercers, no?  allò que dius, 
que no hi hagi cap tema per això... 
 
FRANCESC XAVIER SÁNCHEZ 
 
Jo sóc el primer preocupat pel tema. 
 
ALCALDESSA 
 
D’acord, pues per tant hauríem de votar a favor.  Vots a favor? 
 
FRANCESC XAVIER SÁNCHEZ 
 
Hauríem de votar, en tot cas. 
 
ALCALDESSA 
 
Ai, perdó, disculpin, hauríem de votar.  Vots a favor? Vots en contra?  
Abstencions?  S’aprova amb els vots a favor del govern i l’abstenció de la resta 
de grups del Consistori.  Gràcies. 
 
Es vota la proposta, la qual s’aprova amb el resultat següent: 
 
  Vots a favor: CIU (9) 
  Abstencions: PSC, PP, CUP i ICV (15) 
 
A continuació es tracten conjuntament els punts 5 i 6 de l’ordre del dia. 

 
    5. SERVEIS A LES PERSONES. APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE 

RECONEIXEMENT DE CRÈDITS CORRESPONENT A DESPESES 
DE L’EXERCICI 2011 I ANTERIORS. 

 
ALCALDESSA 
 
Passem al següent punt, al número 5.  Senyor secretari. 
 
En tot cas, si els hi sembla, em proposava el regidor Miquel Àngel Gargallo de 
tractar de manera conjunta els punts 5 i 6, ja que van estretament lligats i 
argumentar-los de manera conjunta.  Els hi sembla bé que ho fem així?  Fem 
els punts 5 i 6 a la vegada?  D’acord.  Per tant, senyor secretari, llegiríem els 
dos punts seguits. 
 



 

El secretari llegeix la part dispositiva de la proposta següent: 
 
El RDL 4/2012, de 24 de febrer, regula un mecanisme de cancel·lació de 
deutes per a obligacions de les Entitats Locals  pendents de pagament a 
proveïdors, estiguin o no comptabilitzades. 
 
Un cop fixat l’import de l’operació d’endeutament concertada per un import de 
24.989.118,57, resulta que d’aquest import 8.706.068,14 euros corresponen a 
obligacions pendents de reconèixer. D’altra banda hi ha despeses també 
pendent de reconèixer que corresponen a dos creditors no inclosos en els 
supòsits establert en el RLL 4/2012 : Les quotes endarrerides de la 
Mancomunitat Penedès Garraf per import de 1.431.787,00 euros i el 
reconeixement de la despesa per la sentència a favor de la Junta de 
Compensació de La Carrerada (443.580,81 euros), tot i que aquest mateix Ple 
ja va aprovar formalment un conveni de fraccionament del deute. 
 
Per tot això cal que l’Ajuntament reconegui la despesa abans de tramitar el 
corresponent expedient de modificació de crèdits. Vist l’informe d’Intervenció 
es proposa: 
 
“PRIMER. Aprovar l’expedient de reconeixement de crèdits pels deutes que 
figuren a la relació adjunta per un import total de 10.581.435,95 euros. 
 
SEGON. Tramitar el corresponent expedient de modificació del pressupost 
vigent amb el finançament de l’operació d’endeutament regulada en el RDL 
4/2012.” 
 



 
FACTURES SENSE ASSIGNACIÓ PRESSUPOSTÀRIA   
     

COPISA CONSTRUCTORA 
PIRENAICA, S.A. 

NUM. FACT. DATA 
FACT. 

 IMPORT  DESCRIPCIÓ 

 FVF/8/001233 31/10/2008 51.540,30 CERT. ÚNICA PROJ. DESPLAÇAMENT EQUIP AGLOMERAT I PINTURA MOIXIGANGA 

 FVF/8/001234 31/10/2008 56.577,07 CERT. ÚNICA PROJ. DESVIAMENTS TRÀNSIT C. BAILÉN PER PLUVIALS I ENLLUMENAT 
PÚBLIC 

 FVF/8/001235 31/10/2008 56.577,07 CERT. ÚNICA PROJ. DESVIAMENTS TRÀNSIT C. BAILÉN I ROTONDA ARBORÇ PER ASFALTAT 

 FVF/8/001237 31/10/2008 56.524,84 CERT. ÚNICA PROJ. DESVIAMENTS TRÀNSIT C. MIQUEL GUANSÉ 

 FVF/8/001238 31/10/2008 57.386,58 CERT. ÚNICA PROJ. DESVIAMENTS TRÀNSIT C. ABAT ESCARRÉ 

 FVF/8/001240 31/10/2008 45.746,80 CERT. ÚNICA PROJ. DESVIAMENTS TRÀNSIT MOIXIGANGA (CAMBRA COMPANYIA D'AIGÜES) 

 FVF/8/001241 31/10/2008 57.279,33 CERT. ÚNICA PROJ. DE MUR DE FORMIGÓ ARMAT EN PARCELA F1040 

 FVF/8/001250 31/10/2008 39.429,69 CERT. ÚNICA OBRA DE DEMOLICIÓ I REPOSICIÓ VORERA NO PREVISTA EN ZONA 
ESPORTIVA 

 FVF/8/001251 31/10/2008 22.965,27 CERT. ÚNICA OBRA DE SERVEIS EXISTENTS NO PREVISTOS: AIGÜES DE VILANOVA 
(MODIFICACIÓ ABAT ESCARRÉ) 

 FVF/8/001252 31/10/2008 26.451,62 CERT. ÚNICA OBRA CIVIL PER REPOSICIÓ DE SERVEIS EXISTENTS D'AIGÜES DE VILANOVA 
NO PREVISTOS EN ZONA 

 FVF/8/001253 31/10/2008 34.933,62 CERT. ÚNICA OBRA CIVIL I REPOSICIÓ DE SERVEIS EXISTENTS DE GAS NATURAL NO 
PREVISTOS EN ZONA ESPORTIVA 

 FVF/8/001256 31/10/2008 20.120,86 CERT. ÚNICA OBRA FORMACIÓ DE SIFÓ DE LA TUBERIA DE SANEJAMENT PER CREUAR EL 
COLECTOR DE PLUVIALS DEL CAMPING 

 FVF/8/001257 31/10/2008 34.246,96 CERT. ÚNICA OBRA NETEJA COLECTOR ATERRAMENT PER ROTURES DE TUBERIES 
D'AIGÜES DE SITGES I AIGÜES DE VNG 

 FVF/8/001258 31/10/2008 57.210,62 CERT. ÚNICA OBRA PROTECCIÓ DE LÍNIES SOTERRADES DE MITJA TENSIÓ EN EL TRAM 6-7 

 FVF/8/001259 31/10/2008 24.412,18 CERT. ÚNICA OBRA CIVIL A FECSA-ENDESA PER CANVIS DE LÍNIES DE MITJA TENSIÓ 

 FVF/8/001263 31/10/2008 46.463,56 CERT. ÚNICA OBRA REPOSICIÓ CAPA BASE CONTAMINADA I DESPLAÇAMENTS DE DIF. 
EQUIPS PER EXEC. OBRA EN DIF. FASES 

 FVF/8/001265 31/10/2008 56.577,07 CERT. ÚNICA DESVIAMENTS AL C. PASTERA PER EXECUCIÓ OBRA EN DIFERENTS FASES 

  SUBTOTAL 744.443,44   

     
FOMENTO DE 
CONSTRUCCIONES Y 
CONTRATAS, S.A. 

NUM. FACT. DATA FACT.  IMPORT  DESCRIPCIÓ 

 1407  87.187,10 REVISIÓ DE PREUS 

 1515  246.989,33 REVISIÓ DE PREUS 

 1654  277.934,80 REVISIÓ DE PREUS 

 1655  46.711,36 REVISIÓ DE PREUS 

  SUBTOTAL 658.822,59   



 
 

COMPAÑIA CATALANA DE 
SERVICIOS, S.A. 

NUM. FACT. DATA FACT.  IMPORT  DESCRIPCIÓ 

 134  292.712,64 REVISIÓ DE PREUS 

 136  456.880,09 REVISIÓ DE PREUS 

 138  597.713,89 REVISIÓ DE PREUS 

 139  58.969,00 REVISIÓ DE PREUS 

 140  291.281,69 REVISIÓ DE PREUS 

  SUBTOTAL  1.697.557,31   

     
VALORIZA NUM. FACT. DATA FACT.  IMPORT  DESCRIPCIÓ 

     

   205.036,16 REVISIÓ DE PREUS 

  SUBTOTAL 205.036,16  

     

     
MANCOMUNITAT 
INTERMUNICIPAL PENEDÈS-
GARRAF 

NUM. FACT. DATA FACT.  IMPORT  DESCRIPCIÓ 

   1.431.787,00  

  SUBTOTAL  1.431.787,00  DIFERÈNCIA APORTACIÓ 

     
JUNTA COMPENSACIÓ LA 
CARRERADA 

NUM. FACT. DATA FACT.  IMPORT  DESCRIPCIÓ 

   443.580,81 COMPENSACIÓ PONT 

  SUBTOTAL   443.580,81    

     

     

     

     

   TOTAL   5.181.227,31   

 
 
 
 
 



 
FACTURES SENSE ASSIGNACIÓ PRESSUPOSTÀRIA 

      

10. DESENVOLUPAMENT LOCAL REG. ENT.  NUM. FACT.  DATA FACT.  IMPORT                       NOM 

 F/2009/861 TVC09000486 31/03/2009           1.125,00 €  TELEVISIO DE CATALUNYA, S.A. 

 F/2009/1224 TVC09000268 28/02/2009           1.125,00 €  TELEVISIO DE CATALUNYA, S.A. 

 F/2009/1264 TVC09000143 31/01/2009           1.125,00 €  TELEVISIO DE CATALUNYA, S.A. 

 F/2009/1575 TVC09000662 30/04/2009           1.125,00 €  TELEVISIO DE CATALUNYA, S.A. 

 F/2009/2100 TVC09001498 31/05/2009           1.125,00 €  TELEVISIO DE CATALUNYA, S.A. 

 F/2009/2550 TVC09002191 30/06/2009           1.125,00 €  TELEVISIO DE CATALUNYA, S.A. 

 F/2009/3105 TVC09002876 31/07/2009           1.125,00 €  TELEVISIO DE CATALUNYA, S.A. 

 F/2009/3278 TVC09003537 31/08/2009           1.125,00 €  TELEVISIO DE CATALUNYA, S.A. 

 F/2009/3769 TVC09004164 30/09/2009           1.125,00 €  TELEVISIO DE CATALUNYA, S.A. 

 F/2009/4474 TVC09004942 31/10/2009           1.125,00 €  TELEVISIO DE CATALUNYA, S.A. 

 F/2009/4738 TVC09005658 30/11/2009           1.125,00 €  TELEVISIO DE CATALUNYA, S.A. 

 F/2009/5149 TVC09006584 31/12/2009           1.125,00 €  TELEVISIO DE CATALUNYA, S.A. 

 F/2010/345 TVC10000092 31/01/2010           1.125,00 €  TELEVISIO DE CATALUNYA, S.A. 

 F/2010/418 TVC100000931 28/02/2010           1.125,00 €  TELEVISIO DE CATALUNYA, S.A. 

 F/2010/846 TVC10001702 31/03/2010           1.125,00 €  TELEVISIO DE CATALUNYA, S.A. 

 F/2010/1360 TVC10002516 30/04/2010           1.125,00 €  TELEVISIO DE CATALUNYA, S.A. 

 F/2010/2033 TVC10003576 31/05/2010           1.125,00 €  TELEVISIO DE CATALUNYA, S.A. 

 F/2010/2435 TVC10004539 30/06/2010           1.125,00 €  TELEVISIO DE CATALUNYA, S.A. 

 F/2010/3107 TVC10005595 31/07/2010           1.144,40 €  TELEVISIO DE CATALUNYA, S.A. 

 F/2010/3585 TVC10006285 31/08/2010           1.144,40 €  TELEVISIO DE CATALUNYA, S.A. 

 F/2010/4023 TVC10006866 30/09/2010           1.144,40 €  TELEVISIO DE CATALUNYA, S.A. 

   SUBTOTAL         23.683,20 €   
 
 
 
      



 
33. ESPORTS REG. ENT.  NUM. FACT.  DATA FACT.  IMPORT  NOM 

 F/2011/4809 03111210271044 27/12/2011           1.214,35 €  UNION FENOSA COMERCIAL, S.L. 

 F/2011/4810 03111210270667 27/12/2011              526,22 €  UNION FENOSA COMERCIAL, S.L. 

 F/2011/4811 03111210269700 27/12/2011              838,33 €  UNION FENOSA COMERCIAL, S.L. 

 F/2011/4992 03111110318322 29/11/2011              943,62 €  UNION FENOSA COMERCIAL, S.L. 

 F/2011/4993 03111110306015 29/11/2011              828,74 €  UNION FENOSA COMERCIAL, S.L. 

 F/2011/4994 03111110317533 29/11/2011              327,87 €  UNION FENOSA COMERCIAL, S.L. 

 F/2011/4995 03111110315488 29/11/2011              847,87 €  UNION FENOSA COMERCIAL, S.L. 

 F/2011/4996 03111110315448 29/11/2011           1.096,80 €  UNION FENOSA COMERCIAL, S.L. 

 F/2011/5012 03111210269721 27/12/2011           1.255,47 €  UNION FENOSA COMERCIAL, S.L. 

 F/2011/5019 0303494 01/12/2011           4.776,58 €  ENDESA ENERGIA, S.A.U. 

 F/2011/5209 PZ202N00064841 12/09/2011         25.239,93 €  ENDESA ENERGIA, S.A.U. 

   SUBTOTAL         37.895,78 €   

      

52. USM REG. ENT.  NUM. FACT.  DATA FACT.  IMPORT  NOM 

 F/2011/4443 0379125 01/11/2011         15.390,36 €  ENDESA ENERGIA XXI, S.L.U. 

 F/2011/4444 0379980 01/11/2011           2.896,85 €  ENDESA ENERGIA XXI, S.L.U. 

 F/2011/4487 0060400 01/11/2011           1.427,54 €  ENDESA ENERGIA XXI, S.L.U. 

 F/2011/5013 0065238 01/12/2011           1.389,96 €  ENDESA ENERGIA XXI, S.L.U. 

 F/2011/5025 0388961 01/12/2011         20.059,36 €  ENDESA ENERGIA XXI, S.L.U. 

 F/2011/5026 0388811 01/12/2011           2.595,70 €  ENDESA ENERGIA XXI, S.L.U. 

 F/2011/4307 0253061 01/10/2011         57.787,07 €  ENDESA ENERGIA, S.A.U. 

 F/2011/4454 0272021 01/11/2011         13.218,22 €  ENDESA ENERGIA, S.A.U. 

 F/2011/4455 0272036 01/11/2011         95.114,96 €  ENDESA ENERGIA, S.A.U. 

 F/2011/5020 0292711 01/12/2011         19.317,38 €  ENDESA ENERGIA, S.A.U. 

 F/2011/5024 0292690 01/12/2011         82.350,20 €  ENDESA ENERGIA, S.A.U. 

   SUBTOTAL       311.547,60 €   



 
      

53. SVI REG. ENT.  NUM. FACT.  DATA FACT.  IMPORT  NOM 

 F/2011/4489 01/110735 13/09/2011           3.426,72 €  LA VOLA 1981, SA 

 F/2011/4490 01/110736 13/09/2011           7.995,68 €  LA VOLA 1981, SA 

 F/2011/4942 31008 27/12/2011           2.609,33 €  
MANCOMUNITAT INTERMUNICIPAL 
PENEDES-GARRAF 

 F/2011/3567 29661 31/08/2011              993,38 €  
MANCOMUNITAT INTERMUNICIPAL 
PENEDES-GARRAF 

 F/2011/3911 29852 30/09/2011              892,16 €  
MANCOMUNITAT INTERMUNICIPAL 
PENEDES-GARRAF 

 F/2011/4261 30065 31/10/2011           1.619,93 €  
MANCOMUNITAT INTERMUNICIPAL 
PENEDES-GARRAF 

 F/2011/3546 11/0001/000024 31/08/2011         15.930,00 €  QUALITAT OBRES, SL 

 F/2011/3924 11/0001/000027 30/09/2011         15.930,00 €  QUALITAT OBRES, SL 

 F/2011/3925 11/0001/000028 30/09/2011         23.240,10 €  QUALITAT OBRES, SL 

 F/2011/4236 11/0001/000030 31/10/2011         15.930,00 €  QUALITAT OBRES, SL 

 F/2011/4237 11/0001/000029 31/10/2011         25.254,11 €  QUALITAT OBRES, SL 

 F/2011/4612 11/0001/000055 30/11/2011         15.930,00 €  QUALITAT OBRES, SL 

 F/2011/4613 11/0001/000056 30/11/2011         19.434,12 €  QUALITAT OBRES, SL 

 F/2011/4776 11/0001/00076 27/12/2011         15.930,00 €  QUALITAT OBRES, SL 

 F/2011/4777 11/0001/000077 27/12/2011         20.425,56 €  QUALITAT OBRES, SL 

 F/2011/4287 SM1807/1000605 20/10/2011              550,85 €  SERVICIOS ESPECIALES DE LIMPIEZA, S.A. 

 F/2011/5125 SM1807/1000515 22/09/2011              550,85 €  SERVICIOS ESPECIALES DE LIMPIEZA, S.A. 

 F/2011/5126 SM1807/1000633 21/11/2011              550,85 €  SERVICIOS ESPECIALES DE LIMPIEZA, S.A. 

 F/2011/5127 SM1807/1000710 19/12/2011              275,45 €  SERVICIOS ESPECIALES DE LIMPIEZA, S.A. 

 F/2011/5227 18827/2 16/06/2011           1.000,00 €  PORTS DE LA GENERALITAT 

   SUBTOTAL       188.469,09 €   

      

    TOTAL      561.595,67 €   
 



 

     

 

PROJECTE EXECUTIU 
REURBANITZACIÓ DELS 
EIXOS VERDS REG. ENT. 

 NUM. 
FACT.  DATA FACT.  IMPORT  NOM DESCRIPCIÓ 

 F/2010/5233 010/231 26/11/2010 311.662,76 P.I.V.S.A.M. 
CERT. 2 URBANITZACIÓ CARRERS INCLOSOS EN ELS EIXOS VERD, EIX 1, EIX 
2, EIX 3 I EIX 4 

 F/2010/5618 010/265 30/12/2010 551.552,39 P.I.V.S.A.M. 
CERT. 3 OBRES PROJECTE EXECUTIU REURBANITZACIÓ DELS EIXOS DEL 
NUCLI ANTIC 

 F/2011/8 010/267 22/01/2011 132.768,76 P.I.V.S.A.M. 
CERT. 4 I ÚLTIMA OBRES PROJECTE EXECUTIU DE REURBANITZACIÓ DELS 
EIXOS NUCLI ANTIC 

   SUBTOTAL 
        

995.983,91 €  
 
  

     

 
 
 
 
  

PROJECTE AUDITORI REG. ENT. 
 NUM. 
FACT.  DATA FACT.  IMPORT  NOM DESCRIPCIÓ 

 F/2011/107 011/13 26/01/2011 389.730,66 P.I.V.S.A.M. CERT. 4 OBRES AUDITORI AFORAMENT DE 400 PLACES 

 F/2011/637 011/27 28/02/2011 147.693,05 P.I.V.S.A.M. CERT. 5 OBRES AUDITORI PER AFORAMENT DE 400 PLACES 

 F/2011/1030 011/40 28/03/2011 461.876,01 P.I.V.S.A.M. CERT. 6 OBRES AUDITORI PER AFORAMENT DE 400 PLACES 

 F/2011/1401 010/264 B 30/12/2010 204.680,64 P.I.V.S.A.M. PART CERT. 3 OBRES AUDITORI AFORAMENT 400 PLACES 

 F/2011/1694 011/58 29/04/2011 633.302,98 P.I.V.S.A.M. CERT. 7 OBRES AUDITORI PER AFORAMENT DE 400 PLACES 

 F/2011/2334 011/88 07/06/2011 1.098.213,68 P.I.V.S.A.M. 
CERT. 8 RELACIÓ VALORADA NÚM. 7 OBRES AUDITORI PER AFORAMENT DE 
400 PLACES 

 F/2011/4698 011/122 21/09/2011 347.962,18 P.I.V.S.A.M. CERT. 9 OBRES AUDITORI AFORAMENT 400 PLACES 

 F/2011/4699 011/123 21/09/2011 559.169,86 P.I.V.S.A.M. CERT. 10 I FINAL OBRES AUDITORI AFORAMENT 400 PLACES 

   SUBTOTAL 3.842.629,06 €   

     
 

   TOTAL 4.838.612,97 € 
 

   
 



 

    6. SERVEIS A LES PERSONES. APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT 
NÚM. 9 DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS. 

 
El secretari llegeix la part dispositiva de la proposta que es transcriu a 
continuació: 
 
El RDL 4/2012, de 24 de febrer, regula un mecanisme de cancel·lació de 
deutes per a obligacions de les Entitats Locals pendents de pagament a 
proveïdors, estiguin o no comptabilitzades en pressupost. 
 
Un cop fixat l’import de l’operació d’endeutament concertada per un import de 
24.989.118,57, i de resultes de l’expedient de reconeixement de crèdits que 
s’ha tramitat en aquest mateix Ple, s’incorporen crèdits  en el pressupost de 
despeses per un import de 10.581.435,95 euros. Aquestes xifres són 
consistents amb el Pla d’ajust aprovat recentment.  
 
D’altra banda, l’operació concertada inclou també el pagament de deutes de 
les entitats dependents de l’Ajuntament, per la qual cosa les esmentades 
entitats hauran de reintegrar a l’Ajuntament les quantitats concedides, 
generalment a través de la compensació de les aportacions municipals. El total 
de deute d’entitats dependents en el marc regulat pel RDL 4/2012 ascendeix a 
7.087.886,71 euros. D’aquest import, 5.922.942,06 euros corresponen a 
deutes de PIVSAM que per altra banda l’Ajuntament deu a l’empresa 
municipal, per la qual cosa PIVSAM no ha de fer cap reintegrament. La resta 
de deutes d’entitats, 1.164.944,65 euros s’incorporen a la modificació de 
crèdits a través del capítol 8 d’ingressos i despeses. 
 
Per tot això , i vist l’informe d’Intervenció, es proposa:   
 
“PRIMER. Aprovar inicialment l’expedient de modificació de crèdits número 9 
que s’adjunta. 
 
SEGON. Exposar al públic i seguir la tramitació reglamentària que preveu la 
legislació local vigent. 
 
TERCER. Cas que no es produeixin reclamacions durant el termini de 
l’exposició, l’expedient es considerarà definitivament aprovat, i es publicarà al 
Butlletí Oficial de la Província un resum del mateix a nivell de capítols.” 

 
 
 
 
 
 



 

 
 MODIFICACIONS DE CRÈDIT núm. 9/2012   
     
          
              Pressupost  
Aplicació Concepte Ordinari Capital TOTAL  

      

MAJOR  / NOVA   DESPESA :     

      

10,430,22000 Promoció i comunicació general 23.683,20    

53,162,2270070 Neteja viària i RSU 205.036,16    

53,162,2270071 
Neteja viària i RSU 
(Endarreriments) 2.356.379,90   

 

33,340,22100 Subministraments  37.895,78    

52,165,22101 Enllumenat públic 311.547,60    

52,160,22700 Conservació via pública 168.003,89    

53,162,2270012 Punt net 6.114,80    

53,162,2270013 Manteniment platges 14.350,40    

      

02,921,46301 
Mancomunitat P-G 
(endarreriments) 1.431.787,00   

 

      

41,151,61911 Eixos verds  995.983,91   

31,335,62202 Auditori  3.842.629,06   

41,151,60902 Complement Ronda Ibèrica  744.443,44   

41,151,60903 
Sentència Junta Comp. La 
Carrerada  443.580,81  

 

      

90,011,8209 Bestretes ens dependents 1.164.944,65    

      

      

 Total  majors despeses  5.719.743,38 6.026.637,22 11.746.380,60  

      

FINANÇAMENT      

      

 Nous ingressos     

      

41,75060 Generalitat, Nucli antic  497.992,00   

      

90,011,8209 
Reintegrament bestretes ens 
dependents 1.164.944,65   

 

      

20,91100 Prèstec Sanejament RDLL 4/2012 24.989.118,57 0,00   

      

 Total finançament 26.154.063,22 497.992,00 26.652.055,22  

   
 

14.905.674,62  



 

ALCALDESSA 
 
Moltes gràcies.  Senyor Gargallo. 
 
MIQUEL ÀNGEL GARGALLO 
 
Sí, bona tarda.  Gràcies alcaldessa.  El Reial Decret 4/2012, de 24 de febrer, 
regula un mecanisme de cancel·lació de deutes per a obligacions d’Entitats 
Locals pendents de pagament a proveïdors, estiguin o no comptabilitzades en 
pressupost. 
 
Un cop fixat l’operació d’endeutament concertada per un import de 
24.989.118,57, i de resultats d’expedients de reconeixement de crèdits que 
s’han tramitat en aquest mateix Ple, s’incorporen crèdits en el pressupost de 
despeses per import de 10.581.435,95 euros.  Aquestes xifres són consistents 
en el Pla d’Ajust aprovat recentment en aquest mateix Ple. 
 
D’una altra banda, l’operació concertada inclou també el pagament de deutes 
de les entitats depenents de l’Ajuntament, per la qual cosa les esmentades 
entitats haurien de reintegrar a l’Ajuntament les quantitats concedides 
generalment a través de la compensació de les aportacions municipals.   
 
El total de deute a entitats depenents en el marc regulat del Real Decret 
4/2012, ascendeix a 7.087.886,71 euros.  D’aquests imports, 5.922.942,06 
euros corresponen a deutes de PIVSAM, que per una altra banda l’Ajuntament 
deu a l’empresa municipal, per la qual cosa PIVSAM no ha de fer cap 
reintegrament. 
 
La resta de deutes d’entitats, 1.164.944,65 s’incorpora a la modificació de 
crèdits a través del capítol 8 d’ingressos i despeses.  I per tot això, i vist 
l’informe d’intervenció, fem els passos que ha comentat el secretari.  Moltes 
gràcies. 
 
ALCALDESSA 
 
Gràcies, senyor Gargallo.  Paraules?  Senyor Arrufat. 
 
QUIM ARRUFAT 
 
No estava atent.  S’ha dit que es parlarien quins punts? 
 
ALCALDESSA 
 
El cinc i sis. 



 

 
QUIM ARRUFAT 
 
Cinc i sis, d’acord. 
 
ALCALDESSA 
 
Sí, perquè van molt relacionats.  Primer es fa el reconeixement, i després es fa 
la modificació de crèdits. 
 
QUIM ARRUFAT 
 
Sí, correcte.  Bé, bàsicament estem acceptant introduir en el... ho dic també 
per traduir una mica les paraules del regidor d’Hisenda, estem acceptant 
d’introduir –i per això ens equivoquem- factures que no havien estat incloses 
en pressupostos anteriors, però sí que havien estat despeses generades per 
valor d’uns 100 milions d’euros que s’incorporen en aquest pressupost. 
 
Bàsicament la major part d’aquestes se suposa que van ser generades en el 
moment en què el crèdit es va esgotar, o sigui, es va prohibir el crèdit i eren 
inversions o eren despeses que es preveia que fossin plurianuals, és a dir, que 
en anys següents s’anirien pagant.  Això es va acabar i per tant va quedar la 
despesa feta, la factura per pagar i no inclosa en el pressupost, per tant no 
pagable, no gestionable, diguéssim, des de comptabilitat. 
 
Bueno, a nosaltres se’ns presenta un dilema, clar, a l’hora d’aprovar o no 
aprovar això, perquè estem introduint al pressupost un munt de deute generat 
per una obra de govern anterior, discutible en tot cas, que haurem de pagar 
tots els ciutadans, i se suposa que no ens queda més remei, òbviament, que 
aprovar la incorporació d’aquestes factures al pressupost.  No hi ha alternativa 
més que reconèixer la despesa feta per l’Ajuntament, malgrat no estigui, no 
hagués estat contemplada en cap pressupost, i hagués estat basada en uns 
càlculs més polítics que comptables el seu desenvolupament.  Entenem que 
les culpes es reparteixen per igual entre qui va prendre la decisió i la situació 
que no va acompanyar les decisions preses, i per això s’assumeix, òbviament, 
doncs que l’Ajuntament haurà de fer front a les despeses generades i no 
pressupostades.   
 
Però bueno, potser d’aquí també n’haurem d’extreure la lliçó de que no ens en 
podem fiar de... vull dir, que haurem de gastar només allò que realment pugui 
ser pressupostat, no?, perquè no ens en podrem fiar ni de que els bancs 
acompanyin absolutament en res, ni que l’Estat ens acompanyi absolutament 
en res pel que fa a despeses més gruixudes i a previsions a llarg termini, etc.  I 



 

ens haurem de valdre bastant a partir d’ara d’allò que tenim segur, que podem 
preveure que entri segur a la caixa.   
 
Per tant, bé, la Candidatura d’Unitat Popular s’abstindrà en aquesta votació, en 
el sentit de que no podem no estar-hi d’acord perquè se suposa que si 
l’Ajuntament ha fet aquesta depesa, tard o d’hora haurà d’entrar al pressupost. 
 
ALCALDESSA 
 
Gràcies.  Més paraules?  Senyor Rodríguez. 
 
SANTIAGO RODRÍGUEZ 
 
Gràcies.  També per posicionar-nos sobre aquests dos punts, un és el 
reconeixement de crèdit i l’altre és la modificació del pressupost amb els 
crèdits reconeguts.  I és cert que hi han dues coses que entenem que 
s’afegeixen en aquest pressupost.  Són dos aspectes crec que coneguts, 
perquè hem tingut oportunitat de debatre’ls, fins i tot doncs en una audiència 
pública aquest tema va centrar bona part de les intervencions.  Però aquí 
nosaltres hem de dir que hi han dos tipus de despesa: una certament despeses 
que es poden considerar plurianuals, encara que amb inversions en un 
determinat moment.  Per posar un exemple, l’Auditori és una obra que es fa en 
un moment determinat, que es compromet el pagament al futur i per tant 
tampoc no hi ha “l’obligació” de consignar els crèdits fins que no hi ha el 
compromís de pagament amb l’empresa corresponent.  Però després també hi 
han altres despeses que no corresponen a obres plurianuals, sinó que 
corresponen a despeses estrictament anuals, que en els pressupostos de 
l’exercici 2011 estaven poc dotades, i són imports importants. I en aquest sentit 
la recollida d’escombraries és una de les partides que estava dotada 
insuficientment per la despesa que estava compromesa.  I també hi ha un altre 
aspecte que és la Mancomunitat de municipis Penedès-Garraf, la dotació que 
també estava menys dotada del que realment doncs era necessari.  I aquí tots 
plegats podem buscar responsabilitats en el món mundial i en els bancs, i en 
altres entitats i en altres institucions, però al final nosaltres creiem que les 
responsabilitats estan aquí mateix, estan a l’Ajuntament mateix, i estan en 
equips de govern que a Vilanova, també en altres institucions -cadascú aquí 
aguanta lo seu, no?-, però que a Vilanova doncs hi ha hagut un govern que ha 
permès que es gastés més d’allò que estava estrictament pressupostat.  I 
nosaltres entenem que això no és possible, amb independència del color polític 
de qui ho faci, perquè insisteixo, això no ha sigut només una situació que s’ha 
donat a la nostra ciutat, sinó que s’ha donat en moltes altres ciutats, i fins i tot 
en comunitats autònomes.  Però entenem que això no és de rebut, que això no 
correspon a un gestor públic com cal i esperem que s’adoptin les mesures 
necessàries per intentar evitar que això es pugui reproduir en el futur, no 



 

només a l’Ajuntament de Vilanova, sinó a les administracions públiques del 
conjunt d’Espanya, i si això passés, que el gestor públic que incorrés en una 
responsabilitat d’aquestes doncs tingués una responsabilitat, i no com ara, que 
la responsabilitat l’han d’assumir el conjunt de la ciutadania i l’ha d’assumir el 
conjunt de la nova Corporació. 
 
Dit això, el posicionament del nostre grup respecte d’aquesta votació serà la 
mateixa que vam mantenir en el pressupost.  En el pressupost que va 
presentar l’equip de govern nosaltres ens vam abstenir, en coherència amb 
aquell posicionament també ens abstindrem en aquesta modificació del 
pressupost i en aquest reconeixement de deutes que, tot i que entenem que és 
necessari, que és estrictament necessari, amb la nostra abstenció d’alguna 
manera també volem mostrar la nostra disconformitat amb que s’hagués hagut 
d’arribar en aquesta situació.  Gràcies. 
 
ALCALDESSA 
 
Gràcies, senyor Rodríguez.  Senyor Ruiz. 
 
JUAN LUIS RUIZ 
 
Sí, en tot cas molt breument, perquè aquest és un debat que ja s’ha reproduït 
diverses vegades en aquest Ple, i en tot cas doncs el debat ja està fet i ens 
remetem a allò que vam dir en el seu moment.  Però sí que és cert, tal com ha 
dit el senyor Rodríguez, que evidentment aquesta és una situació prou 
generalitzada, no?, en el sentit de que els ajuntaments des de l’any 2007 hem 
patit una davallada d’ingressos brutal, a Vilanova però també a Madrid i altres 
comunitats autònomes, com ha dit el senyor Rodríguez.  I evidentment en 
aquell moment doncs l’Ajuntament va haver de fer molts esforços per intentar 
mantenir una qualitat de serveis, en tot cas també vam tenir els serveis i vam 
tenir també els llocs de treball que generava cadascun d’aquests serveis, no?   
 
És evident que la situació és complicada, és difícil i en tot cas doncs no es pot 
descontextualitzar d’una situació econòmica greuges sense precedents.  
D’aquí les mesures que estan prenent els diferents governs de forma 
extraordinària.  Per tant, nosaltres votarem favorablement la proposta. 
 
ALCALDESSA 
 
Moltes gràcies, senyor Ruiz.  Senyora Sánchez. 
 
 
 
 



 

IOLANDA SÁNCHEZ 
 
Bàsicament per manifestar el nostre vot favorable.  Crec que aquest debat ja 
l’hem reproduït en moltes ocasions i per no entrar doncs simplement 
manifestar el nostre vot favorable. 
 
ALCALDESSA 
 
Moltes gràcies.  Per tant, passem a la votació.  Vots a favor?  Vots en contra?  
Abstencions?  S’aprova, per tant, amb els vots a favor del govern, del Partit 
Socialista i d’Iniciativa Catalunya Verds, i amb l’abstenció del grup del Partit 
Popular i de la CUP. 
 
Seguidament es voten les propostes corresponents als punts 5 i 6 de l’ordre 
del dia. 
 
PUNT 5.  S’aprova amb el resultat següent: 
 
  Vots a favor: CiU, PSC i ICV (18) 
  Abstencions: PP i CUP (6) 
 
PUNT 6.  S’aprova amb el resultat següent: 
 
  Vots a favor: CiU, PSC i ICV (18) 
  Abstencions: PP i CUP (6) 
    
 

   7. SERVEIS A LES PERSONES. DONAR COMPTE DELS 
EXPEDIENTS DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS APROVATS PER 
DECRET. 

 
ALCALDESSA 
 
Passem al següent punt, que és el punt número vuit, que és donar compte de 
la relació d’operacions financeres contractades d’acord amb la... perdó, el punt 
número set, que és donar compte dels expedients de modificació de crèdits 
aprovats per Decret.  Senyor secretari, si us plau. 
 
El secretari llegeix: 
 
Es dóna compte dels expedients de modificació de crèdit 7 i 8 aprovats per 
Decret, d’acord amb el que preveu l’apartat 2 c) de la Base 6 de les Bases 
d’Execució del Pressupost 2012. 
 



 
 

RESUM D´EXPEDIENTS DE MODIFICACIONS DE CRÈDIT 
 
Expedient: 7/2012   Data: 22/05/2012 
 
Text explicatiu: MODIFICACIONS DE CRÈDIT DE LES ÀREES DE PARTICIPACIÓ I EQUITAT. 
 
Situació expedient: Comptabilitzat     Data comptabilització: 22/05/2012 
 
G/l                Aplicació Tipus de modificació R.F. Mod. ingressos Mod. Despeses 

 
G 
 

34 231 22608 
PLA D’EQUITAT 

020 + SUPLEMENTS CRÈDIT 
 

1  6.000,00 

G 34 231 22608 
PLA D’EQUITAT 

020 + ANUL·LACIÓ DE 
SUPLEMENTS DE 
CRÈDIT 

1  -6.000,00 

G 06 169 48000 
ASSOCIACIONS VEÏNS 

040 + TRANSFERÈNCIES DE 
CRÈDIT POSITIVES 

  1.713,00 

G 34 231 48000 
CONVENIS I SUBVENCIONS 

040 + TRANSFERÈNCIES DE 
CRÈDIT POSITIVES 

  1.000,00 

G 06 169 21202 
SUPORT I  ESDEVENIMENTS ENTITATS 

041 + TRANSFERÈNCIES DE 
CRÈDIT NEGATIVES 

  -1.713,00 

G 34 231 22611 
PLA D’INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA 

041 + TRANSFERÈNCIES DE 
CRÈDIT NEGATIVES 

  -1.000,00 

G 34 231 22608 
PLA D’EQUITAT 

060 + CRÈDITS GENERATS 
PER INGRESSOS 

3  6.000,00 

I 34 47010 
APORTACIONS ENTITATS PRIVADES 

020 + AUMENTO DE LAS 
PREVISIONES 
INICIALES DE 
INGRESOS 

 6.000.000  

   
Suma total....................... 

  
6.000.000 

 
6.000,00 



 
 
 
Expedient: 8/2012   Data: 22/05/2012 
 
Text explicatiu: PLANS D’OCUPACIÓ “TREBALL ALS BARRIS 2011”. 
 
Situació expedient: Comptabilitzat     Data comptabilització: 22/05/2012 
 
G/l                Aplicació Tipus de modificació R.F. Mod. ingressos Mod. Despeses 

 
G 
 

04 241 14000 
PLANS D’OCUPACIÓ 

020 + SUPLEMENTS CRÈDIT 
 

1  87.431,61 

G 04 241 14000 
PLANS D’OCUPACIÓ 

020 +   ANUL·LACIÓ DE 
SUPLEMENTS DE 
CRÈDIT 

1  -87.431,61 

G 04 241 16000 
SEGURETAT SOCIAL PLANS D’OCUPACIÓ 

020 + SUPLEMENTS CRÈDIT 
 

1  37.470,69 

G 04 241 16000 
SEGURETAT SOCIAL PLANS D’OCUPACIÓ 

020 +   ANUL·LACIÓ DE 
SUPLEMENTS DE 
CRÈDIT 

1  -37.470,69 

G 04 241 14000 
PLANS D’OCUPACIÓ 

060 + CRÈDITS GENERATS 
PER INGRESSOS 

3  87.431,61 

G 04 241 16000 
SEGURETAT SOCIAL PLANS D’OCUPACIÓ 

060 + CRÈDITS GENERATS 
PER INGRESSOS 

3  37.470,69 

I 20 45501 
GENERALITAT, PLANS D’OCUPACIÓ 

020 + AUMENTO DE LAS 
PREVISIONES 
INICIALES DE 
INGRESOS 

 124.902,30  

   
Suma total....................... 

  
124.902,30 

 
124.902,30 

 



 

 
ALCALDESSA 
 
D’acord.  Això, com recorden, hi va haver una moció del grup de la CUP que 
demanava que aquests decrets passessin per Ple a efectes de donar compte, 
qualsevol modificació de pressupost que es fagi, i així es fa.  És un tema 
informatiu.   
 
Hi ha alguna paraula sobre aquest tema?  Senyor Arrufat. 
 
QUIM ARRUFAT 
 
Volem explicar que el concepte que passi per Ple s’entén que com que passa 
per Ple s’explica a les comissions informatives, els grups municipals ens 
assabentem, preguntem en tot cas de què van aquestes modificacions.  No sé 
si també seria l’ocasió per part del govern d’explicar algunes d’aquestes 
modificacions.  N’hi ha algunes que són molt formals, les pròpies regidories 
demanen passar 4.000 euros d’aquí cap allà, d’un capítol a l’altre, doncs 
perquè per comptes de subvenció serà en una altra cosa, o al revés.  Però hi 
ha hagut una incorporació important, entenc, entenem  nosaltres, al 
pressupost, si no m’equivoco, que són 124.000 euros per als plans d’ocupació, 
si no m’equivoco, que era una de les modificacions que s’explicaven, i que és 
la modificació rellevant que hi ha respecte al Ple anterior en aquest Ple, la 
incorporació d’aquesta partida. 
 
ALCALDESSA 
 
Sí, sí, d’acord.  No hi ha cap problema en comentar-ho.  Senyor Gargallo. 
 
MIQUEL ÀNGEL GARGALLO 
 
Bueno, gràcies alcaldessa.  Jo crec que en tot cas va quedar... en tot cas a la 
Comissió d’Hisenda enteníem que això havia quedat totalment explicat.  En tot 
cas és una modificació donada en el tema dels plans d’ocupació que venien, 
en tot cas, em penso que del PINA, i en principi era una modificació 
pressupostària que es referia que en tot cas no es tenia la documentació en el 
seu moment i que es plantejava justament en aquesta qüestió.  És més un 
tema administratiu i que en tot cas és procedimental, en tot cas no hi havia cap 
mena de qüestió que sigués diferent respecte les altres modificacions que eren 
tècniques en el tema que van explicar, els altres que eren puntuals, que eren 
merament per part de la regidoria. 
 
 
 



 

ALCALDESSA 
 
Resumint, en certa manera és fer un pas més perquè les coses s’expliquin, 
perquè hi hagi una transparència en tot això.  I de fet, com explica el regidor, 
són modificacions, canvis de partides, per tant no hi ha cap canvi de concepte 
ni cap canvi d’imports, són canvis de partides.  El que farem, si de cas, quan hi 
hagin temes que puguin tenir alguna incidència més ja portarem l’explicació 
més detallada per poder-ho fer aquí al Ple. 
 
És un donar compte, per tant passem al següent punt. 

 
 
    8. SERVEIS A LES PERSONES. DONAR COMPTE DE LA RELACIÓ 

D’OPERACIONS FINANCERES CONTRACTADES D’ACORD AMB 
LA REGULACIÓ ESTABLERTA AL RDL 4/2012, DE 24 DE 
FEBRER. 

 
ALCALDESSA 
 
Ara sí, el que estava comentant abans, que és donar compte de la relació 
d’operacions financeres contractades d’acord amb la regulació establerta pel 
Reial Decret Llei 4/2012, de 24 de febrer.  Senyor secretari, si us plau. 

 
El secretari llegeix: 
 
Es dóna compte al Ple de la relació de préstecs signats en aplicació del Reial 
Decret Llei 4/2012, de 24 de febrer, pel qual es determinen obligacions 
d’informació i procediments necessaris per establir un mecanisme de 
finançament per al pagament als proveïdors de les entitats locals, i Reial 
Decret Llei 7/2012, de 9 de març, pel qual es crea el Fons per al finançament 
dels pagaments a proveïdors (FFPP). 
 
Relació de préstecs signats en aplicació del RDL 4/2012 i RDL 7/2012: 
 
 
Entitat Financera 

 
Import 

% 
Import total 

   
Data signatura 
 

 
BBVA 

 
1.697.557,31 € 

 
6,79 % 

 
23/05/2012 

 
BANCO SANTANDER 

 
3.100.622,72 € 

 
12,41 % 

 
23/05/2012 

 
BANCO SABADELL 

 
2.558.555,73 € 

 
10,24 % 

 
17/05/2012 

 
CAIXABANK 

 
3.131.138,51 € 

 
12,53 % 

 
23/05/2012 

    



 

BANCO POPULAR 3.329.884,00 € 13,33 % 23/05/2012 
 
CAM 

 
1.176.725,56 € 

 
4,71 % 

 
22/05/2012 

 
BANESTO 

 
2.597.768,11 € 

 
10,40 % 

 
23/05/2012 

 
BANKINTER 

 
874.075,86 € 

 
3,50 % 

 
23/05/2012 

 
BANKIA 

 
1.659.862,23 € 

 
6,64 % 

 
22/05/2012 

 
NOVAGALICIA 

 
4.838.080,76 € 

 
19,36 % 

 
24/05/2012 

 
CAJAMAR 

 
24.847,78 € 

 
0,10 % 

 
23/05/2012 

 
TOTAL FINANÇAMENT 

 
24.989.118,57 € 

 
100,00 % 

 

 
 
ALCALDESSA 
 
Molt bé, gràcies.  Senyor Gargallo. 
 
MIQUEL ÀNGEL GARGALLO 
 
Sí, gràcies alcaldessa.  En tot cas, donar compte de les operacions signades a 
les diferents entitats financeres definitives autoritzades per aquest Ple, en virtut 
de l’aplicació del Real Decret 4/2012, per un import de 24.989.118,57 euros.  
En tot cas és... l’última vegada es va signar amb un còmput global i en aquest 
moment, que ja sabem en tot cas els imports que corresponen a cada una de 
les entitats financeres, es fa en tot cas el desglosse per a cadascuna de les 
entitats financeres, amb els imports dels préstecs signats.  Gràcies. 
 
ALCALDESSA 
 
Molt bé, gràcies senyor Gargallo.  Alguna paraula sobre aquest tema?  Sí, 
senyor Arrufat.  
 
QUIM ARRUFAT 
 
Bé, crec que és prou conegut el posicionament de la Candidatura respecte 
aquest crèdit ICO i la manera com s’està fent, però crec que algú ha de dir en 
aquest Ple també, que es seguirà en Comissió Informativa, vull dir, que es 
tracta d’informar correctament la ciutadania de que s’ha signat finalment aquest 
crèdit a un 7%, que és usura, gairebé.  Que a més a més va vinculat al deute 
sobirà espanyol, és a dir, a allò que la prima de risc puja i baixa dependrà 
també quants interessos pagaran els ciutadans vilanovins, que ara amb aquest 
7% aproximat és un 6’9 o així, se’n va a una xifra entre 10 i 11 milions d’euros 
d’interessos que pagarem per aquests crèdits, que és una barbaritat.   



 

 
I bueno, jo crec que... ja sé que pot semblar una mica populista o demagògic, 
però és important que la gent sàpiga que en el llistat dels 11 bancs, 
evidentment són bancs, i ja està, no?, són tots iguals, diguéssim, davant la llei, 
ells, entre ells, clar, nosaltres estem signant crèdits amb Bankia, estem 
signants crèdits amb la CAM, estem signant crèdits amb desastres econòmics 
absoluts, amb desastres financers.  Crèdits pels quals pagarem un dineral 
d’interessos que serviran per refinançar desastres financers.  O sigui, serviran 
per finançar l’enriquiment d’uns pocs empresaris que han arruïnat el país i que 
s’han fet d’or, i això a nosaltres ens sembla lamentable, ens sembla una presa 
de pèl absoluta.  Ja ho vam dir en el seu moment, ja advertíem que nosaltres 
no trobàvem de rebut signar crèdits sense saber-ne les condicions, que és el 
que es va fer, el que l’Estat va obligar a fer als ajuntaments, i ara finalment 
doncs tenim la lletra petita, que no és tan petita, que és molt gran, que és això, 
que és un 7%, i un 7% és una barbaritat, i que això no permet en absolut ni 
recuperar l’economia ni recuperar els serveis públics que presta l’Ajuntament 
de Vilanova, ni permet absolutament res si aquest any, per començar, ja estem 
pagant 1’6 milions d’euros d’interessos d’aquest crèdit, sense comptar tots els 
que paguem ja pels crèdits i els interessos, 1’7 milions o 1’6, perdó, milions 
d’euros en interessos exclusivament per aquest crèdit pagarem aquest any.  A 
qui?  A Bankia, a la CAM, etc., etc., etc.  A nosaltres ens sembla una presa de 
pèl bastant grossa i un negoci bastant ben muntat. 
 
ALCALDESSA 
 
Alguna paraula més sobre aquest tema? 
 
Jo en tot cas voldria puntualitzar.  Senyor Arrufat, tal com hem manifestat des 
del govern en diverses ocasions aquí al Ple, compartim gran part de 
l’argumentació pel que fa al preu d’aquests préstecs.  És excessiu.  Tot i així 
puntualitzar que és un 5’9% el tant per cent i que aquest any no pagarem 1’6 
milions d’interessos, em sembla que parlem de 600.000 euros, o una cosa així, 
oi?, aquest any.  Clar, perquè comença ara el préstec... 
 
JOAN GIRIBET 
 
Comença al setembre.  La part proporcional. 
 
ALCALDESSA 
 
1’6 millons no paguem aquest any, eh? 
 
 
 



 

QUIM ARRUFAT 
 
No, no, doncs ho teníem mal entès, que al primer any es paguen més 
interessos, no hi havia amortització, hi havia un any de carència, o...  és al 
segon any que es pagaran els 1’3 milions? 
 
ALCALDESSA 
 
Si de cas podem fer una cosa, ja que tenim l’interventor aquí, que és el que 
ens ha indicat aquest import, li demanem que ens ho expliqui. 
 
INTERVENTOR 
 
1’3 milions seria tot l’any. 
 
ALCALDESSA 
 
D’acord.  I després, pel que fa als bancs, més que res de cara a qui escolti 
aquest Ple, deixar clar que els bancs amb els quals s’han signat els préstecs 
han vingut imposats, és a dir, l’administració no hem tingut cap contacte amb el 
Ministerio, sinó que han estat els bancs que han vingut amb una documentació 
acreditativa conforme eren els que ens havien de fer els préstecs.  Per tant, el 
Consistori no ha triat les entitats ni els imports.  Volia deixar-ho clar, perquè... 
per a qui ho expliqués. 
 
Sí, senyor Rodríguez. 
 
SANTIAGO RODRÍGUEZ 
 
Gràcies.  No, per... posats a deixar clar les coses, també deixar clar que estem 
parlant d’uns préstecs per valor de 25 milions d’euros, que va gastar aquest 
ajuntament sense tenir els recursos.  Ho dic també perquè ens situem en el 
seu estricte lloc. 
 
ALCALDESSA 
 
No, no, però jo crec, senyor Rodríguez, que era important, sobretot a l’haver-se 
anomenat algunes entitats, deixar clar que no les hem triat nosaltres, sinó que 
han vingut així determinades.  I segur que en el preu hi havia alguna confusió i 
en el tant per cent, però tot i així és elevadíssim, eh? 
 
Per tant, és un donar compte.  Si no hi han més paraules, passem al següent 
punt. 
 



 

    9. SERVEIS A LES PERSONES. DONAR COMPTE DE L’INFORME 
DE LA TRESORERIA MUNICIPAL RELATIU AL QUE DISPOSA LA 
LLEI 15/2010, DE 5 DE JULIOL, SOBRE FACTURES PENDENTS 
DE PAGAMENT. 

 
ALCALDESSA 
 
És el donar compte de l’informe de la Tresoreria municipal, relatiu al que 
disposa la Llei 17/2010, de 5 de juliol, sobre factures pendents de pagament.  
Senyor secretari. 
 
El secretari llegeix: 
 
La Llei 15/2010 de 5 de juliol de modificació de la llei 3/2004 de 29 de 
desembre, per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les 
operacions comercials, preveu en els articles quart i cinquè, un procediment  
de tramitació, informació  i publicitat de les obligacions pendents de pagament 
per tal de donar compliment als terminis de pagament previstos a la mateixa 
llei. Aquest procediment es basa en un registre específic de factures i un 
informe trimestral del tresorer municipal sobre les factures pendents de 
pagament que hagin superat els terminis que dicta la llei afegint un annex amb 
una relació de les factures registrades a l’Ajuntament en què  hagi  
transcorregut més de tres mesos sense que s’hagi reconegut l’obligació. 
L’informe amb l’annex s’ha de presentar al Ple municipal i donar-hi publicitat. 
 
En compliment d’aquestes previsions normatives es dóna compta al Ple de 
l’informe del tresorer i els annexos d’intervenció corresponents al primer 
trimestre de 2012. 
 
Vistos els informes de Tresoreria i d’Intervenció, el president de la Comissió 
Informativa de l’Àrea de Serveis a les persones, una vegada informats a la 
Comissió Informativa de l’Àrea en data 30 de maig de 2012, proposa: 
 
Donar compte al Ple municipal de l’Informe del tresorer i annexos d’intervenció 
corresponents al primer trimestre de 2012, d’acord amb el que disposen els 
articles 4 i 5 de la Llei 15/2010, de 5 de juliol. 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

I N F OR M E    T R E S O R E R I A 
 

MATÍAS ACEBES FERNÁNDEZ, TRESORER DE L’AJUNTAMENT DE 
VILANOVA I LA GELTRÚ, 
 
INFORMA: 
 
L’article 4.3 la Llei 15/2010 de 5 de juliol de mesures de lluita contra la 
morositat en les operacions comercials, estableix l’obligació del Tresorer de 
l’Ajuntament de realitzar trimestralment un informe sobre el compliment dels 
terminis de pagament fixats a la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de Contractes 
del Sector Públic (segons redacció donada per la mateixa Llei 15/2010) amb el 
nombre i la quantia global de les obligacions pendents de pagament en que 
s’estiguin incomplint aquests terminis de pagament. 
 
D’acord amb la Disposició Transitòria Vuitena de la Llei 30/2007 els terminis de 
pagament resten fixats de la manera següent: 
 

Tipus Descripció 
 

Dies 

(A) Factures, certificacions o documents acreditatius de la realització del 
contracte registrats a l’Ajuntament fins el 31 de desembre de 2010: 

 
55 

(B) Factures, certificacions o documents acreditatius de la realització del 
contracte registrats a l’Ajuntament fins el 31 de desembre de 2011: 

 
50 

(C) Factures, certificacions o documents acreditatius de la realització del 
contracte registrats a l’Ajuntament fins el 31 de desembre de 2012: 

 
40 

(D) Factures, certificacions o documents acreditatius de la realització del 
contracte registrats a l’Ajuntament amb posterioritat a 31 de 
desembre de 2012: 

 
 

30 
 

D’acord amb l’exposat, qui subscriu informa que l’estat de les obligacions 
pendents de pagament comptabilitzades corresponents al primer trimestre 
natural de 2012, segons la informació resultant del programa de la 
comptabilitat municipal, en que s’estiguin incomplint aquests terminis de 
pagament és: 
 
Període  Data informació Nombre factures          Import 
 
1r. Trimestre 2012     29/05/2012          2.711  19.789.243,23 
 
Com a conseqüència de les previsions del Reial Decret Llei 4/2012 de 
pagaments a proveïdors, s’han reconegut factures que s’incorporen mitjançant 
la modificació de pressupost que es tramita en aquest mateix ple de juny: 
 
 
 



 

 Factures          Import 
Eixos 2 995.983,91 

Auditori 9 3.842.629,06 
Copisa 17 744.443,44 

Varis 86 3.123.011,73 
 114 8.706.068,14 

 
 
El total dels dos apartats anteriors és: 

 Factures Import 
   
Factures aprovades comptabilitat 2.711 19.789.243,23 
Incorporacions RDLlei 4/2012 114 8.706.068,14 

 2.825 28.495.311,37 
 
 

Vilanova i la Geltrú, 29 de maig de 2012 
 
 



 
 

ANNEX A L’INFORME DEL TRESORER 
 

R E L A C I Ó    F A C T U R E S    I N T E R V E N C I Ó   /   P R I M E R   T R I M E S T R E  2012 
 

 
CÉSAR RODRÍGUEZ SOLÀ, INTERVENTOR DE L’AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ, 
 
Presenta relació de factures o documents anàlegs el termini dels quals ha transcorregut més de tres mesos des 
del seu registre i no s’ha comptabilitzat el reconeixement de l’obligació corresponent o no s’ha justificat 
degudament la manca de tramitació: 
 
 
Justificant Data 

Factura 
Data 

Entrada 
Import 
factura 

Descripció 

F/2009/861 31/03/2009 03/04/2009 1.125,00 EQUIPAMENT TÈCNIC I CÀMERA PAISATGÍSTICA: MARÇ 2009 
F/2009/1224 28/02/2009 17/04/2009 1.125,00 CÀMERA FEBRER 
F/2009/1264 31/01/2009 22/04/2009 1.125,00 CÀMERA: GENER 09 
F/2009/1575 30/04/2009 04/05/2009 1.125,00 CÀMERA PAISATGÍSTICA: ABRIL 2009 
F/2009/2100 31/05/2009 01/06/2009 1.125,00 EQUIPAMENT TÈCNIC I CÀMERA PAISATGÍSTICA: MAIG 
F/2009/2550 30/06/2009 30/06/2009 1.125,00 EQUIPAMENT TÈCNIC I CÀMERA PAISATGÍSTICA A VILANOVA: JUNY 2009 
F/2009/3105 31/07/2009 10/08/2009 1.125,00 EQUIPAMENT TÈCNIC I CÀMERA PAISATGÍSTICA: JULIOL 
F/2009/3278 31/08/2009 31/08/2009 1.125,00 EQUIPAMENT TÈCNIC I CÀMERA PAISATGÍSTICA: AGOST 
F/2009/3769 30/09/2009 01/10/2009 1.125,00 EQUIPAMENT TÈCNIC I CÀMERA PAISATGÍSTICA : SETEMBRE 
F/2009/4474 31/10/2009 13/11/2009 1.125,00 CÀMERA: OCTUBRE 2009 
F/2009/4738 30/11/2009 02/12/2009 1.125,00 CÀMERA: NOVEMBRE 
F/2009/5149 31/12/2009 31/12/2009 1.125,00 CÀMERA: DESEMBRE 2009 
F/2010/345 31/01/2010 23/02/2010 1.125,00 CÀMERA PAISATGÍSTICA: GENER 2010 
F/2010/418 28/02/2010 02/03/2010 1.125,00 CÀMERA: FEBRER 
F/2010/846 31/03/2010 31/03/2010 1.125,00 EQUIPAMENT TÈCNIC I CÀMERA PAISATGÍSTICA: MARÇ  2010 
F/2010/1360 30/04/2010 03/05/2010 1.125,00 CÀMERA PAISATGÍSTICA: ABRIL 
F/2010/2033 31/05/2010 04/06/2010 1.125,00 EQUIPAMENT TÈCNIC I CÀMERA PAISATGÍSTICA: MAIG 2010 



 
 
 

F/2010/2435 

 
 

30/06/2010 

 
 

01/07/2010 

 
 

1.125,00 EQUIPAMENT TÈCNIC I CÀMERA PAISATGÍSTICA: JUNY 2010 
F/2010/3107 31/07/2010 04/08/2010 1.144,40 CÀMERA: JULIOL 
F/2010/3585 31/08/2010 06/09/2010 1.144,40 CÀMERA PAISATGÍSTICA: AGOST 2010 
F/2010/4023 30/09/2010 30/09/2010 1.144,40 SETEMBRE 
F/2010/5074 08/11/2010 24/11/2010 7.670,00 TALLER D'IDEES PER AL NOU ESPAI PÚBLIC A L'ENTORN DE L'ESTACIÓ DE RENFE 

F/2010/5233 26/11/2010 09/12/2010 311.662,76 CERT. 2 URBANITZACIÓ DELS CARRERS INCLOSOS EN ELS EIXOS VERD, EIX 1, EIX 2, EIX 3 I 
EIX 4. 

F/2010/5618 30/12/2010 31/12/2010 551.552,39 CERT. 3 OBRES PROJECTE EXECUTIU REURBANITZACIÓ DELS EIXOS DEL NUCLI ANTIC. 
F/2010/5967 20/07/2010 31/12/2010 635,93 PINTURA POLIURETÀ VERMELL 
F/2010/6085 31/12/2010 31/12/2010 7.500,00 COPRODUCCIÓ DE L'ESPECTACLE CIRC TEATRE MODERN: 1R PAGAMENT 
F/2010/6134 31/12/2010 31/12/2010 1.670,70 MANTENIMENT ANUAL DELS EQUIPS STULZ. 

F/2010/6143 30/12/2010 31/12/2010 1.185,61 ARRANJAR PART DE LA TEULADA PROP. MUNICIP. CARÀCTERS IMPERMEABLES DE TERRAT. 
LLOC. PL. RAJANTA, 5 

F/2011/8 22/01/2011 24/01/2011 132.768,76 CERT. 4 I ÚLTIMA OBRES PROJECTE EXECUTIU DE REURBANITZACIÓ DELS EIXOS DEL NUCLI 
ANTIC. 

F/2011/107 26/01/2011 28/01/2011 389.730,66 CERT. 4 OBRES AUDITORI AFORAMENT DE 400 PLACES. 
F/2011/136 10/12/2010 28/01/2011 8.645,80 2ª PART RELACIÓ FACTURES DESEMBRE 2010: ENLLUMENAT PÚBLIC. 
F/2011/510 30/09/2010 24/02/2011 7.828,43 TREBALLS REALITZATS SEGONS PRESSUPOST P43050090004 AL CENTRE CÍVIC SANT JOAN 

F/2011/512 31/05/2010 24/02/2011 539,05 30 % BESTRETA  A TREBALLS REALITZATS AL PRESSUPOST P43030090014: CENTRE CÍVIC 
TACÓ 

F/2011/637 28/02/2011 04/03/2011 147.693,05 CERT. 5 OBRES D'AUDITORI PER AFORAMENT DE 400 PLACES. 
F/2011/703 21/02/2011 10/03/2011 941,12 COMANDA Nº 22010007901-21. CAMARA DE VIDEO-VIGILÀNCIA. 
F/2011/704 28/02/2011 10/03/2011 1.517,03 COMANDA Nº 22010008062-21. MANTENIMENT SERVIDORS DELL. 
F/2011/776 28/01/2011 11/03/2011 3.773,40 2º PART FACTURA: 5 DELL PORTÀTILS I 5 CANVIS A WINDOWS 7 PROF 
F/2011/846 07/03/2011 15/03/2011 6.726,00 IMPLANTACIÓ PLANS ESPECIALS I ESPECÍFICS DEL PLA DE PROTECCIÓ CIVIL MUNICIPAL 
F/2011/959 17/03/2011 21/03/2011 1.049,70 MANTENIMENT SISTEMA DE GESTIÓ I DIRECCIONAMENT DE CIUTADANS: 2011 
F/2011/995 16/03/2011 23/03/2011 18.231,00 GRUP ELECTROGEN  I CONSTRUCCIÓ INSONORITZAT AUTOMÀTIC 
F/2011/1030 28/03/2011 30/03/2011 461.876,01 CERT. 6 OBRES AUDITORI PER AFORAMENT DE 400 PLACES. 

F/2011/1085 29/12/2010 01/04/2011 11.960,00 TALLERS DE SEXUALITAT I AFECTIVITAT DE PRIMÀRIA I SECUNDÀRIA DESENVOLUPADES: MAIG 
2010 

F/2011/1095 18/03/2011 01/04/2011 7.500,00 COPRODUCCIÓ DE L'ESPECTACLE CIRC TEATRE MODERN 
F/2011/1401 30/12/2010 18/04/2011 204.680,64 PART CERT. 3 OBRES AUDITORI AFORAMENT 400 PLACES. 
F/2011/1662 25/11/2010 03/05/2011 98.041,28 PIINA: NUCLI ANTIC A VILANOVA: MILLORA D'ESPAI PÚBLIC I DOTACIÓ D'ESPAIS VERDS 

     



 
 

F/2011/1694 
 

29/04/2011 
 

04/05/2011 
 

633.302,98 
 
CERT. 7 OBRES AUDITORI PER AFORAMENT DE 400 PLACES. 

A/2011/34 17/04/2011 06/05/2011 -10,87 ABONAMENT PER INTERRUPCIÓ SERVEI DE LA VANGUARDIA DEL 16/04 AL 25/04/11: C. 
ESCORXADOR, 4 

F/2011/1850 20/01/2010 12/05/2011 191,40 PANCARTA ""PARTIT D'HOQUEI PER LA PAU I LA NO VIOLÈNCIA"" 

F/2011/1854 10/05/2011 13/05/2011 2.265,60 TARGETES LAMINADES, BANDA MAGNÈTICA, NUMERACIÓ I CODIFICACIÓ (ES COMPTABILITZA 
NOMÉS LA PART SERVIDA 703,85 EUR) 

F/2011/2077 31/12/2010 26/05/2011 2.167,72 SERVEI TRANSPORT DE PERSONES AMB MOBILITAT REDUÏDA: CURS 2010-11: DESEMBRE. 
F/2011/2334 07/06/2011 09/06/2011 1.098.213,68 CERT. 8 RELACIÓ VALORADA NÚM. 7 OBRES AUDITORI PER AFORAMENT DE 400 PLACES. 
F/2011/3117 31/01/2011 04/08/2011 5.307,64 EQUIP DESCALCIFICACIÓ: PAVELLÓ DEL GARRAF 
F/2011/3439 12/07/2011 05/09/2011 1.000,00 DISPOSITIU NOCTURN DE SANT JOAN - 23/06/2011. 
F/2011/3493 01/09/2011 08/09/2011 1.000,00 DISPOSITIU ESPECIAL NOCTURN 05/08/11 
F/2011/3525 18/11/2010 13/09/2011 10.000,00 ORGANITZACIÓ I REALITZACIÓ FIRA NOVEMBRE 2010 DEL LABORATORI ESTRATÈGIC 

F/2011/3546 31/08/2011 14/09/2011 15.930,00 CONSERVACIÓ I REPARACIÓ D'INFRAESTRUCTURES URBANES DEL MUNICIPI. EQUIPS DE 
TREBALL AGOST 2011. 

F/2011/3924 30/09/2011 10/10/2011 15.930,00 OBRA "CONSERVACIÓ I REPARACIÓ D'INFRAESTRUCTURES URBANES DEL MUNICIPI", 
PERSONAL. 

F/2011/3925 30/09/2011 10/10/2011 23.240,10 OBRA "CONSERVACIÓ I REPARACIÓ D'INFRAESTRUCTURES URBANES DEL MUNICIPI", 
MATERIALS I MÀQUINES. 

F/2011/3937 01/09/2011 10/10/2011 3.611,25 ENCOMANA DINS DEL PROJECTE IMPULS, PLA OCUPACIONAL LOCAL 2011, PROJECTE 
2011Y1G310373/04, XARXA TELEMÀTICA (50 %) 

F/2011/3938 01/09/2011 10/10/2011 485,80 ENCOMANA DINS DELS PROJ, PLA OCUPACIONAL LOCAL 2011, PROJECT. 2011Y1G310373/04, 
XARXA TELEMÀTICA, PAGA ÚNICA TREBALLADOR 

F/2011/3939 01/09/2011 10/10/2011 22.000,00 CONVENI COL.LABORACIÓ INTERADMINISTRATIU EN EL MARC DEL PINA. 
F/2011/3940 01/09/2011 10/10/2011 22.000,00 CONVENI PER LA COL.LAB. ADMINISTRATIVA EN EL MARC DEL PROJECTE PINA. 

F/2011/4236 31/10/2011 07/11/2011 15.930,00 TREBALLS CORRESPONENTS A L'OBRA CONSERVACIÓ I REPARACIÓ D'INFRAESTRUCTURES 
URBANES, PERSONAL OCTUBRE. 

F/2011/4237 31/10/2011 07/11/2011 25.254,11 TREBALLS CORRESPONENTS A L'OBRA CONSERVACIÓ I REPARACIÓ D'INFRAESTRUCTURES 
URBANES, MATERIALS I MÀQUINES. 

A/2011/97 18/10/2011 15/11/2011 -2.036,61 RONDA IBERICA - PAVELLO NOU 
A/2011/98 06/10/2011 15/11/2011 -714,22 ABONAMENT PG. MARITIM, 73 

F/2011/4489 13/09/2011 25/11/2011 3.426,72 30% ASSISTÈNCIA PER AL MANTENIMENT DEL SISTEMA DE GESTIÓ DE LA QUALITAT I EL MEDI 
AMBIENT. 

F/2011/4490 13/09/2011 25/11/2011 7.995,68 70% ASSISTÈNCIA PER AL MANTENIMENT DEL SISTEMA DE GESTIÓ DE LA QUALITAT I EL MEDI 
AMBIENT. 

F/2011/4523 18/07/2011 29/11/2011 2.585,00 AGENDES ESCOLARS CURS 2011-2012 
F/2011/4612 30/11/2011 07/12/2011 15.930,00 CONSERVACIÓ I REPARACIÓ D'INFRAESTRUCTURES URBANES,  PERSONAL NOVEMBRE. 

F/2011/4613 30/11/2011 07/12/2011 19.434,12 CONSERVACIÓ I REPARACIÓ D'INFRAESTRUCTURES URBANES, MATERIALS I MÀQUINES 
NOVEMBRE. 



 
 
 

F/2011/4668 

 
 

26/02/2010 

 
 

14/12/2011 

 
 

3.480,00 CONVENI COL·LABORACIÓ: 01/11/2009 - 30/04/2010 
F/2011/4698 21/09/2011 16/12/2011 347.962,18 CERT. 9 OBRES AUDITORI AFORAMENT 400 PLACES. 
F/2011/4699 21/09/2011 16/12/2011 559.169,86 CERT. 10 I FINAL OBRES AUDITORI AFORAMENT 400 PLACES. 
F/2011/4776 27/12/2011 27/12/2011 15.930,00 CONSERVACIÓ I REPARACIÓ D'INFRAESTRUCTURES URBANES, DESEMBRE 
F/2011/4777 27/12/2011 27/12/2011 20.425,56 CONSERVACIÓ I REPARACIÓ D'INFRAESTRUCTURES URBANES, MATERIALS I MÀQUINES. 
F/2011/4822 21/12/2011 27/12/2011 3.540,00 CONVENI COL·LABORACIÓ: RENOVACIÓ TÀCITA 
F/2011/4830 02/12/2011 27/12/2011 7,45 CONSULTA INFORMACIÓ MERCANTIL 
F/2011/4941 29/11/2011 27/12/2011 50,03 C. C. LA GELTRÚ: PL. ASSOCIACIÓ ALUMNES OBRERS 
F/2011/4969 15/12/2011 27/12/2011 1.159,70 TAXA D'OCUPACIÓ FARS, JULIOL-DESEMBRE 2011 
F/2011/4970 15/12/2011 27/12/2011 1.140,81 TAXA D'OCUPACIÓ FARS, GENER-JUNY 2011 
F/2011/5241 30/06/2011 30/12/2011 908,87 OBRA NÚM. 1 POLICIA LOCAL CONTRACTE 648149 
F/2011/5242 31/07/2011 30/12/2011 908,87 OBRA NÚM. 1 POLICIA LOCAL CONTRACTE 648149 
F/2011/5243 31/08/2011 30/12/2011 908,87 OBRA NÚM. 1 POLICIA LOCAL CONTRACTE 648149 
F/2011/5244 30/09/2011 30/12/2011 908,87 OBRA NÚM. 1 POLICIA LOCAL CONTRACTE 648149 
F/2011/5245 31/10/2011 30/12/2011 908,87 OBRA NÚM. 1 POLICIA LOCAL CONTRACTE 648149 
F/2011/5246 30/11/2011 31/12/2011 908,87 OBRA NÚM. 01 CONTRACTE 648149 
F/2011/5247 31/12/2011 31/12/2011 908,87 OBRA NÚM. 01 CONTRACTE 648149 

 
     88 Factures      5.312.730,30 
 

 
Vilanova i la Geltrú, 29 de maig de 2012 
 



 

ALCALDESSA 
 
Gràcies.  Senyor Gargallo. 
 
MIQUEL ÀNGEL GARGALLO 
 
Sí, gràcies alcaldessa.  Fins a aquest moment, per problemes informàtics no 
s’havia pogut fer l’aplicació efectiva d’aquest articulat.  Una vegada 
solucionats els problemes, lo que era en tot cas el programa i la manera de 
treballar, ja ho vam explicar en tot cas a la Comissió dHisenda, es faran 
públics trimestralment aquests informes els pròxims trimestres.  Per tant, el 
que donem avui correspon al primer trimestre.  Donem les següents dades, en 
virtut de l’article 4.3 de la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de mesures de lluita 
contra la morositat en les operacions comercials relatives al primer trimestre 
del 2012.  I el total es divideix en dos apartats: factures aprovades per 
comptabilitat fins al 31 del 3, 2.711 factures d’import 19.789.243,23 euros, 
incorporacions del Real Decret 4/2012, mitjançant modificació pressupostària 
comentada en aquest mateix Ple, de 114 factures per import de 8.706.068,14 
euros d’import.  Tot i així, fa finalment que tinguem 2.825 factures per import 
de 28.495.311,37.  Moltes gràcies. 
 
ALCALDESSA 
 
Gràcies, senyor Gargallo.  Alguna paraula sobre aquest tema?  Senyor 
Rodríguez.  Senyor Arrufat primer. 
 
QUIM ARRUFAT 
 
Jo repetiré una mica el que ja vam expresar a la Comisió Informativa, molt 
breument, no?, que hi ha una Llei de morositat que s’estableix en un 
determinat moment perquè els ajuntaments estaven allargant molt els terminis 
de pagament de les factures, però clar, en un moment on... algun ajuntament 
ho estarà aconseguint, però l’Ajuntament de Vilanova i crec que molts altres 
estan anant en la direcció oposada al que demana la Llei.  O sigui, si la Llei 
demana reduir els dies de pagament de les factures a proveïdors, i aquest 
Ajuntament i molts d’altres l’estan allargant.  I a més a més ho va fent 
progressivament, cada any o cada no sé quant temps doncs va escurçant el 
periode en què es pot... de 55 a 45 dies en què es pot endarrerir el pagament 
d’aquestes factures, i l’Ajuntament estarà en la direcció oposada, que és 
allargar encara més els terminis.  Per tant, o la Llei no funciona o no s’està 
fent res des de l’Estat perquè la Llei sigui aplicable, per tant, cap facilitat 
perquè els ajuntaments es puguin adequar a la Llei, o en tot cas la Llei està 
parlant d’un món que ara mateix doncs no existeix. 
 



 

ALCALDESSA 
 
Gràcies, senyor Arrufat.  Senyor Rodríguez.   
 
SANTIAGO RODRÍGUEZ 
 
Gràcies. Nosaltres hem de fer una lectura matisada d’aquesta informació que 
se’ns dóna avui aquí, i ens hem de situar en el temps, perquè evidentment 
estem parlant d’uns deutes a 31 de març, i dóna una xifra que són 28 milions i 
mig, per tant, fent una mica, si m’ho permeten, una mica el conte de la vella, 
en aquests 28 milions i mig no hi han els 25 milions d’euros de pagament a 
proveïdors i que a dia d’avui doncs hauran quedat saldats, no?   
 
I per tant aquí hem de fer vàries lectures.  Una primera jo crec que també és la 
més important, perquè abans sentíem a dir que es feien esforços per mantenir 
els serveis públics.  Jo crec que aquí es posa en evidència qui ha fet els 
esforços per mantenir els serveis públics.  Han sigut les empreses i els 
treballadors d’aquelles empreses que no han cobrat les feines que han fet.  
Per valor de 28 milions i mig d’euros a data 31 de març, amb un decalatge no 
sé si són 70 dies o 65 dies, que és el que... o 55, que és el que correspon ara 
en aquest moment.  Per tant, jo crec que això dibuixa perfectament qui ha fet 
un esforç important per mantenir els serveis públics.   
 
Però hi ha una segona lectura, i aquesta és la que... bueno, tres lectures, no?  
Si l’Estat fa o no fa amb relació als deutes que tenen els ajuntaments.  Home, 
no sé si fa o no fa, però si a 31 de març devien 28 milions i mig d’euros i a dia 
d’avui podem dir d’aquests 28 milions i mig n’hi han 25 de pagats, doncs 
segurament és que l’Estat ha fet alguna cosa.  I ho farem els ciutadans pagant 
els interessos corresponents d’aquests pagaments que teníem que haver fet i 
no vam poder fer en el seu moment. 
 
Però encara hi ha una altra lectura, que és la que ens preocupa i que volem 
posar sobre la taula i volem cridar l’atenció.  Descomptats els 25 milions, ens 
estem duent la lectura de que a 31 de març tornem a tenir 3 milions i mig 
d’euros en factures pendents de pagament.  Per tant, aquí és on nosaltres 
volem posar l’atenció, volem dir: compte, no tornem a entrar en una mateixa 
roda que ens porti a una mateixa situació que ja hem viscut aquest any, 
perquè segurament les oportunitats, en aquest sentit les oportunitats 
financeres que té l’administració local i que té l’Ajuntament s’estan esgotant.  I 
per tant el que fem és cridar l’atenció sobre aquest aspecte i dir i advertir que 
cal i és necessari prendre les mesures necessàries per tal de poder fer front 
als pagaments a què aquest Ajuntament es compromet i a més a més amb la 
màxima puntualitat possible.  I aquesta és la lectura que creiem que a futur és 
la que ens interessa d’aquest informe de factures pendents.  Gràcies. 



 

 
ALCALDESSA 
 
Gràcies, senyor Rodríguez.  Hi ha alguna paraula més?  Doncs per tant, 
contestant breument senyor Rodríguez a les seves paraules, crec que vostè 
sap que portem diverses comissions informatives parlant de que amb aquest 
préstec de 25 millons no hem solucionat tots els problemes de tresoreria 
d’aquest Ajuntament.  És un tema que estem tractant a Comisió, per tant de 
manera oberta entre tots els grups polítics, i encara no s’ha acabat la feina, 
encara hem de treballar una mica més per aconseguir que els proveïdors 
puguin cobrar a un termini raonable, perquè d’altra manera el que estem fent 
és perjudicar de manera seriosa el teixit empresarial econòmic que... als quals 
es subcontracten feines per part de l’Ajuntament.  Per tant, contestant-li, el 
govern és molt conscient de la necessitat d’acabar d’ajustar la situació 
econòmica de l’Ajuntament, aquí també va molt lligat... també vull dir que els 
crèdits bancaris progressivament s’han anat reduint, la qual cosa ha empitjorat 
encara més la situació de tresoreria de l’Ajuntament, és a dir, hi havia una 
manca de tresoreria, però ademés s’han reduït els crèdits bancaris, per tant 
s’ha agreujat la situació i això ha fet que, tal com vostè deia, en números 
rodons, si a final d’any devíem uns 25 millons, a 31 de març ja devíem més de 
3 millons i pico més.  Per tant, cal un treball seriós i cal fer uns ajustaments 
més... o buscar recursos en aquest Ajuntament per tal d’acabar d’arreglar 
aquesta situació.  I en som tots conscients i per això ho estem treballant 
conjuntament a la Comisió Informativa. 
 
Per tant, també era un donar compte i, si no hi ha més paraules, passaríem al 
següent punt. 
 
A proposta del Sr. Figueras, es tracten conjuntament els punts 10 i 11 de 
l’ordre del dia. 

 
  10. PROMOCIÓ DE LA CIUTAT. DONAR COMPTE DEL CONVENI 

MARC ENTRE L’AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ I 
VILANOVA DIGITAL, APROVAT PER LA JUNTA DE GOVERN 
LOCAL DE 22.5.2012. 

 
ALCALDESSA 
 
El següent punt és el número 10, que també em demanava el senyor Figueras 
si podíem parlar junt amb el punt número 11.  Els dos són convenis 
relacionats amb Comunicació, i per tant el número 10 és un conveni amb 
Vilanova Digital i el punt número 11 amb Onda Cero Vilanova, FM.   
 
Si de cas, senyor secretari, si pot llegir els dos enunciats. 



 

 
El secretari llegeix el contingut de l’acord: 
 
Es dóna compte de l’acord de la Junta de Govern Local de 22 de maig de 
2012, pel qual s’aprova el conveni amb VILANOVA DIGITAL: 

 
“PRIMER. Aprovar conveni marc entre l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú i 
Vilanova Digital. 
 
SEGON.  Segons les obligacions derivades d’aquest conveni per valor de  
NOU MIL EUROS (9.000€) entre el 2 de gener i el 31 de desembre de 2012. 
 
Aquest import es desglossarà de la següent manera:  
 

• Pagaments mensuals entre juliol i desembre de 2012 per un valor de MIL 
CINC CENTS EUROS (1.500 €) cadascun. 

 
Aquest imports aniran a càrrec de la partida número 03.927.226.12 Publicitat 
Convenis Mitjans del pressupost corresponent a l’any 2012, per valor de 
(9.000€). 
 
TERCER.  Facultar el regidor de Joventut, Promoció Econòmica, Turisme, 
Comunicació i Premsa, per a la signatura dels documents que siguin 
necessaris  per a la formalització d’aquest conveni. 
 
QUART.   Donar compte al Ple d’aquest acord.” 
 
 
CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE VILANOVA I 

LA GELTRÚ I VILANOVA DIGITAL 
 
I.   REUNITS 
 
D’una part l’Il·lustríssima senyora Neus Lloveras i Massana, alcaldessa presidenta de 
l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, autoritzada per aquest acte per acord de la Junta 
de Govern Local de dimarts, 22 de maig de 2012, acompanyada del regidor de 
Promoció Econòmica, Turisme, Comunicació, Premsa i Joventut  Sr. Gerard Figueras i 
Albà, en representació d’aquest i assistit pel secretari de l’Ajuntament, senyor Josep 
Gomariz Messeguer  
 
I d’altra part, el senyor Carles Castro, director de VILANOVA DIGITAL, en nom i 
representació de Garraf News Media, amb seu social al carrer de Joan Fuster, 16, de 
Vilanova i la Geltrú i CIF B64053770 
 
Ambdues parts exposen a títol de preàmbul els següents  



 

 
II. ANTECEDENTS 
 
L’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú té el convenciment que la comunicació és una 
eina fonamental de relació amb la ciutadania. En aquest sentit ha promogut una xarxa 
pròpia de mitjans de comunicació públics amb la clara voluntat d’emetre tota mena de 
informacions a través de múltiples canals per tant d’arribar d’una manera global a tots 
els seus possibles receptors i receptores.  
 
Vilanova i la Geltrú és una ciutat amb un mapa comunicatiu on existeixen mitjans de 
comunicació privats, de caire i abast local, que també han participat activament a 
enriquir la possibilitat que la ciutadania tingui un millor accés a la informació.  
 
L’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú creu que els mitjans de comunicació locals són un 
referent ineludible com a elements cohesionadors del municipi, ja que han esdevingut 
un referent informatiu per a les persones, fomenten la participació democràtica, i 
promouen les activitats associatives.  
 
L’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú vol establir convenis de col·laboració amb els 
mitjans de comunicació de la ciutat, amb la clara voluntat d’ampliar i obrir nous canals 
d’accés a la informació a la ciutadania.  
 
L’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú també té el convenciment que, des d’una visió 
global, resulta més eficient i eficaç la gestió de les relacions  de projecció 
comunicativa d’interès general pels ciutadans de la nostra ciutat amb les empreses 
periodístiques.  
 
La regidoria de Comunicació de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú junt amb els 
mitjans de comunicació locals privats treballarà per seguir impulsant i millorant la 
comunicació amb la ciutadania de l’administració local mitjançant els recursos  
conveniats.  
 
En virtut de tot el que precedeix, les parts, que es reconeixen plena capacitat per a 
aquest acte, formalitzen aquest conveni segons els següents  
 
III. ACORDS 
 
1.  L’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú vol traslladar a la ciutadania totes les seves 
accions i serveis. Per això Vilanova Digital disposarà de total llibertat de reproducció 
de les fotografies, notes de premsa i activitats d’agenda publicades per l’Ajuntament, 
reconeixent-ne l’autoria sempre que l’Ajuntament ho sol·liciti expressament.  
 
2. L’Ajuntament i Vilanova Digital poden acordar realitzar i/o donar suport 
conjuntament a esdeveniments que tinguin un interès públic i/o social i que impliquin 
un tracte i/o producte específic informatiu per part del mitjà.  
 
3.  D’acord amb l’objecte  d’aquest conveni, l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú farà 
ús dels espais de Vilanova Digital per a difondre les seves activitats així com també 



 

donar a conèixer els anuncis de caire jurídic i administratiu, a la població en general. 
És per això que: 
  
3.1. Vilanova Digital reservarà una borsa de 30.000 impressions mensuals distribuïdes 
en una, dos o tres campanyes mensuals segons la planificació comunicativa de 
l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. I quatre campanyes a l’any de cortines (800x600 
píxels) amb 5.000 impressions cadascuna.  
 
3.2.  El disseny de totes les insercions anirà a càrrec de la regidoria de Comunicació 
de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú.  
 
IV.  DURADA DEL CONVENI 
 
Aquest conveni serà vigent des del moment de la seva signatura i amb efectes 
retroactius, des de l’1 de gener de 2012, tindrà una durada d’un any i serà prorrogable 
automàticament per anualitats, llevat que alguna de les parts comuniqui a l’altra el seu 
desig en contra, per escrit i un mes abans de la data d’expiració.  
 
V. COMISSIÓ DE SEGUIMENT 
 
Per tal de facilitar el seguiment, la coordinació i el compliment del conveni, es 
constituirà una comissió mixta integrades a parts iguals per representants de 
l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú i del mitjà de comunicació.  
 
Les parts podran denunciar o modificar el present conveni en qualsevol moment per 
mutu acord. Les modificacions del conveni requeriran la seva prèvia aprovació per 
ambdues parts i les modificacions pactades s’adjuntaran com a annex del present 
conveni.  
 
VI. PAGAMENT 
 
Vilanova Digital emetrà factures mensuals a l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú al 
llarg de 2012 que, sumades, faran un import de 9.000 €, iva inclòs, on constarà 
“segons conveni signat el dia xx de xxxx de 2012”.  
 
I en prova de conformitat, ambdues parts signen aquest document per duplicat i a un 
sol efecte en el lloc i la data que figuren més avall.  
 
Vilanova i la Geltrú, 22 de maig de 2012  
_______________________________________________________________ 
 

 
  11. PROMOCIÓ DE LA CIUTAT. DONAR COMPTE DEL CONVENI 

MARC ENTRE L’AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ I 
ONDA CERO VILANOVA FM, APROVAT PER LA JUNTA DE 
GOVERN LOCAL DE 22.5.2012. 

 
El secretari dóna lectura de l’acord de la Junta de Govern Local: 



 

 
Es dóna compte de l’acord de la Junta de Govern Local de 22 de maig de 
2012, pel qual s’aprova el conveni amb ONDA CERO VILANOVA: 
 
“PRIMER.  Aprovar conveni marc entre l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú i 
Onda Cero Vilanova. 
 
SEGON.  Segons les obligacions derivades d’aquest conveni per valor de  
NOU MIL EUROS (9.000 €) entre el 2 de gener i el 31 de desembre de 2012. 
 
Aquest import es desglossarà de la següent manera:  
 
- Un primer pagament, el dia 15 de juliol de 2012, per un total de (3.000 €), 

corresponents als tres primers mesos d’activitat. 
 
- Un segon pagament, el dia 15 setembre de 2012, per un total de (3.000€). 
 
- Un tercer pagament, el 15 de novembre de 2012 per un total de (3.000 €). 
 
Aquests imports aniran a càrrec de la partida número 03.927.226.12 Publicitat 
Convenis Mitjans del pressupost corresponent a l’any 2012, per valor de 
(9.000€). 
 
TERCER.  Facultar el regidor de Joventut, Promoció Econòmica, Turisme, 
Comunicació i Premsa, per a la signatura dels documents que siguin 
necessaris  per a la formalització d’aquest conveni. 
 
QUART.  Donar compte al Ple d’aquest acord.” 
 
 
CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE VILANOVA I 

LA GELTRÚ I ONDA CERO VILANOVA FM 
 
I.  REUNITS 
 
 D’una part l’Il·lustríssima senyora Neus Lloveras i Massana, alcaldessa presidenta de 
l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, autoritzada per aquest acte per acord de la Junta 
de Govern Local de 22 de maig de 2012, acompanyada del regidor de Promoció 
Econòmica, Turisme, Comunicació, Premsa i Joventut, Sr.  Gerard Figueras i Albà, en 
representació d’aquest i assistit pel secretari de l’Ajuntament, senyor Josep Gomariz 
Messeguer  
 
I d’altra part, el senyor Francesc Robert i Agell amb DNI 43674652K director d’Onda 
Cero Catalunya, amb domicili a la Rambla Josep Anton Vidal 10 de Vilanova i la 
Geltrú i NIF A28782936 UNIPREX, S.A. 



 

 
Ambdues parts exposen a títol de preàmbul els següents 
 
II. ANTECEDENTS 
 
L’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú té el convenciment que la comunicació és una 
eina fonamental de relació amb la ciutadania. En aquest sentit ha promogut una xarxa 
pròpia de mitjans de comunicació públics amb la clara voluntat d’emetre tota mena de 
informacions a través de múltiples canals per tant d’arribar d’una manera global a tots 
els seus possibles receptors i receptores.  
 
Vilanova i la Geltrú és una ciutat amb un mapa comunicatiu on existeixen mitjans de 
comunicació privats, de caire i abast local, que també han participat activament a 
enriquir la possibilitat que la ciutadania tingui un millor accés a la informació.  
 
L’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú creu que els mitjans de comunicació locals són un 
referent ineludible com a elements cohesionadors del municipi, ja que han esdevingut 
un referent informatiu per a les persones, fomenten la participació democràtica, i 
promouen les activitats associatives.  
 
L’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú vol establir convenis de col·laboració amb els 
mitjans de comunicació de la ciutat, amb la clara voluntat d’ampliar i obrir nous canals 
d’accés a la informació a la ciutadania.  
 
L’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú també té el convenciment que, des d’una visió 
global, resulta més eficient i eficaç la gestió de les relacions comercials amb les 
empreses periodístiques.  
 
La regidoria de Comunicació de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú junt amb els 
mitjans de comunicació locals privats treballarà per seguir impulsant i millorant la 
comunicació amb la ciutadania de l’administració local mitjançant els recursos 
publicitaris conveniats.  
 
En virtut de tot el que precedeix, les parts, que es reconeixen plena capacitat per a 
aquest acte, formalitzen aquest conveni segons els següents  
 
III. ACORDS 
 
1.  L’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú vol traslladar a la ciutadania totes les seves 
accions i serveis. Per això Onda Cero Vilanova disposarà de total llibertat de 
reproducció de les fotografies, notes de premsa i activitats d’agenda publicades per 
l’Ajuntament, reconeixent-ne l’autoria sempre que l’Ajuntament ho sol·liciti 
expressament.  
 
2. L’Ajuntament i Onda Cero Vilanova poden acordar realitzar i/o donar suport 
conjuntament a esdeveniments que tinguin un interès públic i/o social i que impliquin 
un tracte i/o producte específic informatiu per part del mitjà. És per això que:  
 



 

2.1.  L’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú serà el patrocinador de l’espai radiofònic 
“Associa’t” d’Onda Cero Vilanova FM, on s’informarà de l’actualitat de les diferents 
associacions i entitats de Vilanova i la Geltrú.  
 
3.  D’acord amb l’objecte comercial d’aquest conveni, l’Ajuntament de Vilanova i la 
Geltrú farà ús de les emissions d’Onda Cero Vilanova  per a difondre i publicitar les 
seves activitats o anuncis de caire jurídic i administratiu. És per això que:  
 
          3.1.  L’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú disposarà d’un paquet de 300 falques 
de publicitat (amb la possibilitat de substituir per: espais publicitaris) anuals per a la 
promoció d’accions municipals a través d’Onda Cero Vilanova FM.  
 
          3.2.   L’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú disposarà d’un paquet de 100 falques 
de publicitat (amb la possibilitat de substituir per: espais publicitaris) anuals per a la 
promoció d’accions municipals a través de les desconnexions d’Onda Cero Barcelona 
i Onda Cero Catalunya 
 
IV.  DURADA DEL CONVENI 
 
Aquest conveni serà vigent des del moment de la seva signatura i amb efectes 
retroactius, des de l’1 de gener de 2012, tindrà una durada d’un any i serà prorrogable 
automàticament per anualitats, llevat que alguna de les parts comuniqui a l’altra el seu 
desig en contra, per escrit i un mes abans de la data d’expiració.  
 
Si el conveni és prorrogat automàticament, el preu s'actualitzarà en funció de les 
variacions que experimentin les tarifes vigents del mitjà; no obstant una vegada 
conegudes les mateixes l'Ajuntament es reserva el dret de resoldre el conveni.  
 
V. COMISSIÓ DE SEGUIMENT 
 
Per tal de facilitar el seguiment, la coordinació i el compliment del conveni, es 
constituirà una comissió mixta integrades a parts iguals per representants de 
l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú i del mitjà de comunicació.  
 
Les parts podran denunciar o modificar el present conveni en qualsevol moment per 
mutu acord. Les modificacions del conveni requeriran la seva prèvia aprovació per 
ambdues parts i les modificacions pactades s’adjuntaran com a annex del present 
conveni.  
 
VI. PAGAMENT 
 
Onda Cero Vilanova FM emetrà tres factures a l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú per 
valor total de 9.000 €, iva inclòs, on constarà “segons conveni signat el dia xx de xxxx 
de l’any 2012.”  
 
I en prova de conformitat, ambdues parts signen aquest document per duplicat i a un 
sol efecte en el lloc i la data que figuren més avall.  
_______________________________________________________________ 



 

 
ALCALDESSA 
 
Moltes gràcies, senyor secretari.  Senyor Figueras. 
 
GERARD FIGUERAS 
 
Moltes gràcies, alcaldesa.  Simplement, tal com ha llegit ja el senyor secretari, 
doncs exposar que dintre de les tasques que fem les administracions locals 
doncs hi ha la d’informar en els ciutadans de la feina que es fa, o d’aquelles 
informacions que creiem que són pertinents, i és per això que, tal i com ara 
hem aprovat en el pressupost de l’Ajuntament d’enguany, hi ha una partida 
específica que ronda els 70.000 euros doncs de convenis amb mitjans de 
comunicació, per tal de poder expresar a través d’ells informacions que creiem 
necessàries.   
 
Quins són els criteris que hem utilitzat i tal com vàrem exposar també en 
Comisió Informativa, doncs una doble via d’ajudar-nos a través d’aquests 
mitjans de comunicació privats.  Primer, doncs d’exposar aquella informació 
que com a administració entenem que és d’utilitat per al ciutadà, i la segona 
línia és en el sentit d’explicar, promocionar i ajudar a fer difusió d’aquelles 
activitats de la ciutat, culturals, de promoció econòmica, firals, etc., que creiem 
que són susceptibles de ser exposades en aquests mitjans de comunicació. 
 
Aquesta és una política que havia iniciat l’anterior govern, però que sí que hem 
incorporat un... dos criteris diguem matisadors, el primer és que la partida ha 
rebut una certa reducció, donades les circumstàncies diguem globals de 
l’Ajuntament, i la segona és que hem basat el fer convenis només amb aquells 
mitjans que tenen doncs com a mínim una part de la seva producció o feina a 
la ciutat.  És el cas, doncs, dels dos mitjans que avui anomenem, que és 
Vilanova Digital i Onda Cero Vilanova Ràdio, els quals treballen des de la ciutat 
i per tant doncs els ajudem.  Falten encara alguns mitjans, algun dels quals 
també s’ha tractat vàries vegades en aquest Ajuntament, que en les properes 
juntes de govern, tant la de demà com la de la setmana vinent, doncs que 
acabarem de confirmar tots aquests convenis, tant per la feina que toqui com 
per les quantitats.  I d’altra banda, doncs per part d’aquells mitjans, ràdios o 
diaris que pel que sigui han deixat de treballar directament a Vilanova i la 
Geltrú, els convenis que anteriorment hi havien doncs no es fan, i en el cas de 
que se’ls hi assigni alguna quantitat doncs aquesta va en forma d’acords 
estrictament comercials defugint la forma del conveni. 
 
ALCALDESSA 
 
Gràcies, senyor Figueras.  Alguna paraula?  Senyora Sánchez. 



 

 
IOLANDA SÁNCHEZ 
 
No, en tot cas... part de l’exposició que ha fet el senyor Figueras ha donat 
resposta, però sí que teníem algun dubte de per què no passaven 
concretament el conveni amb el Diari de Vilanova, fruit de que en el seu dia es 
va presentar una moció que va ser aprovada per unanimitat, davant de la 
situació complexa que està patint sobretot els treballadors i treballadores en 
aquests moments del Diari de Vilanova, i pel fet doncs de la importància a la 
ciutat d’aquest mitjà de comunicació històric i que en tot cas vam... per no 
reproduir el que es va dir en el seu dia.  Hem fet vàries preguntes en seu de la 
Comisió Informativa, i encara no sabem si fruit d’aquestes preguntes i del 
posicionament que com a formació política doncs volem perquè es compleixi 
els acords de la moció, que era intentar buscar vies de suport al Diari de 
Vilanova per no fer tan feixuga la situació, i que aquest Ajuntament doncs 
intenti desencallar o mirar les possibilitats que hi ha, doncs si fruit d’aquestes 
preguntes és per la qual cosa no es porta avui a aprovació aquest conveni.  En 
tot cas, si havia de ser similar a altres anys, doncs també podia haver anat a 
l’ordre del dia d’aquest Ple. 
 
ALCALDESSA 
 
Algun comentari més o...  Sí, sí, contestem primer a la pregunta que ha fet la 
regidora.  Senyor Figueras. 
 
GERARD FIGUERAS 
 
Molt bé, alcaldesa.  Per donar resposta a la senyora Sánchez, també una mica 
vam... no sé si dir a la totalitat o no, en la Comisió Informativa és que el 
conveni que hem fet amb el Diari de Vilanova, degà de la premsa estatal i que 
tots aquests grups municipals hem donat recolzament tant en aquest plenari 
com des de quines són les nostres possibilitats, doncs com que és... de la 
totalitat dels convenis és el que s’emporta una part diguem més àmplia per la 
pròpia importància del mitjà, estàvem una mica a l’espera de que acabéssim 
de concretar una mica amb més detall doncs a què es destinarien els recursos 
públics que rep, igual com ha sigut amb els altres mitjans.  I si no vaig 
equivocat, i això sí que em permetran doncs que hi hagi una inconcreció petita, 
no sé si es porta a la Junta de Govern de demà dimarts o, a molt tardar, a la de 
dimarts vinents.  Vull dir que... llavors sí que ja hauríem tancat tots els 
convenis, incloent aquest del Diari de Vilanova.   
 
Les preguntes que vostès varen formular no han tingut cap tipo d’afectació en 
la demora, sinó doncs que a vegades la pròpia feina porta que uns estiguin 
abans que els altres; no hi ha cap tipo d’inconvenient. 



 

 
ALCALDESSA 
 
Molt bé, gràcies senyor Figueras.  Senyor Arrufat. 
 
QUIM ARRUFAT 
 
No, ja ho abordarem imagino en Comissió Informativa, però no ens queden 
clars els criteris pels quals Onda Cero i Vilanova Digital reben finalment la 
mateixa aportació.  O sigui, si és per volum de contractació de publicitat, si és 
per impacte que tenen a la ciutat, si és per arrelament que tenen a la ciutat, si 
és per nombre de lectors, oients, etc.  Vull dir, no ens acaba de quedar clar que 
Onda Cero rebi el mateix que un projecte com Vilanova Digital, que és el desè 
diari, crec, més llegit... diari digital més llegit de Catalunya, i Onda Cero 
Vilanova rebi exactament la mateixa quantitat.  No acabem de veure el criteri 
de selecció, en tot cas independentment que llavors uns ofereixin més espai 
publicitari o no que els altres. 
 
GERARD FIGUERAS 
 
Hem... senyora alcaldesa, gràcies.  Simplement hem agafat diguem la partida 
que hi havia i hem intentat prioritzar doncs aquest mitjà de més arrelament a la 
ciutat, que és el Diari de Vilanova, i els altres doncs hem provat de basar-nos 
en un criteri molt clar, que és que els mitjans que produeixen des de la ciutat i, 
per tant, que empleen a treballadors de casa nostra, se’ls ha de donar un cop 
de mà, i en els altres doncs no hi podrà haver... en forma de conveni, diguem-
ho així, i en els altres no hi ha conveni, el que fem és agafar un contracte, 
diguem, estrictament comercial d’una quantia més determinada, en el cas de 
Vilanova Digital el mitjà té tot un projecte interessant que, diguem, augmenta el 
seu abast d’impacte i a més a més doncs acaba de potenciar encara més la 
feina que ja fan a través d’internet amb altres tipus de suports, i per això doncs 
en lloc d’haver-se vist reduïda la partida que rebien respecte d’altres exercicis 
pressupostaris, se’ls hi veu lleugerament incrementada, és a dir, hem volgut 
incrementar el que dóna; i respecte d’Onda Cero doncs és l’altra única ràdio 
més enllà de la municipal que comptem a la ciutat i per tant doncs també, en 
funció dels índexs d’audiència que hem vist, hem cregut que l’aportació que 
fèiem era la correcta.   
 
Ens agradaria poder fer aportacions més grans en aquests mitjans i si n’hi 
haguessin d’altres, en d’altres, el que passa és que les partides que tenim a la 
Regidoria de Comunicació doncs són les són, i per tant intentem fer equilibris 
provant de que aquests mitjans privats puguin acabar de fer la difusió oportuna 
de la informació al ciutadà i de la promoció d’aquelles activitats que es fan a 
Vilanova amb la màxima, jo diria, no sé si eficiència possible. Segurament que 



 

hi han altres criteris que podem valorar a la Comisió i encantats de poder-ne 
parlar, diguem que de cara a pròxims exercicis doncs puguem utilitzar, si vol, 
uns altres criteris més objectius, vull dir, plenament oberts a parlar-ne. 
 
ALCALDESSA 
 
Molt bé, gràcies.  Més paraules?  No?  D’acord.  Per tant, era donar compte. 
 
 

  12. PROMOCIÓ DE LA CIUTAT. DONAR COMPTE DEL CONVENI 
ENTRE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA I L’AJUNTAMENT PER A 
LA CESSIÓ DE CARPES PER A LA FIRA DE L’ENSENYAMENT 
2012, APROVAT PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE 
22.5.2012. 

 
ALCALDESSA 
 
Per tant, passem al següent punt que és el número 12, i és el donar compte 
d’un conveni entre la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament per a la cessió de 
les carpes de la Fira de l’Ensenyament 2012.  Senyor secretari. 
 
El secretari llegeix la part dispositiva de l’acord: 
 
Es dóna compte de l’acord de la Junta de Govern Local de 22 de maig de 
2012, pel qual s’aprova el conveni de col·laboració amnb la Diputació de 
Barcelona per al préstec de carpes per a la Fira de l’Ensenyament: 
 
“PRIMER. Aprovar el conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Vilanova i 
la Geltrú i la Diputació de Barcelona per a la cessió de quaranta-una carpes 
3x3 entre els dies 12, 13 i 14 d'abril per al seu ús a la Fira d'Ensenyament 
2012. 
 
SEGON. Facultar l'alcaldessa per a la signatura del conveni i de quanta 
documentació sigui necessària a l'efecte. 
 
TERCER. Donar compte al Ple de la Corporació.” 
 

 

 

 

 

 



 

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L'AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA 
GELTRÚ I LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA PER AL PRÉSTEC DE CARPES PER 
AL SEU ÚS A LA FIRA DE NOVEMBRE 
 
ENTITATS QUE INTERVENEN 
 

Diputació de Barcelona 

 

� Il·lm. Sr. JORDI SUBIRANA I ORTELLS, Diputat 
delegat de Comerç i Esports, actuant en nom i 
representació d'aquesta Corporació, fent ús de les 
atribucions que li han estat conferides mitjançant la 
Refosa 1/2001, sobre delegació de competències i 
d'atribucions d'òrgans de la Diputació de Barcelona, 
diferents del Ple, aprovada pel Decret de la 
Presidència núm. 7931/2011, de data 8 de setembre 
de 2011, i publicada al BOPB de 23 de setembre de 
2011. 

 � Sr. FERRAN GONZALO I SÁNCHEZ, en qualitat de 
Secretari delegat de la Corporació en virtut de les 
facultats conferides pel Decret de la Presidència de 
la Corporació, de data 8 de setembre de 2011 (núm. 
7932/11), publicat al BOPB de 23 de setembre de 
2011, de delegació de funcions de Secretaria. 

Ajuntament de Vilanova 
i la Geltrú 

� Il·lma. Sra. MARIA NEUS LLOVERAS I MASSANA, 
Alcaldessa de Vilanova i la Geltrú, actuant en nom i 
representació de l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. 

 � Sr. JOSEP GOMARIZ I MESEGUER, en qualitat de 
Secretari de l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. 

 
Es reconeixen mútuament la capacitat legal suficient per obligar les seves respectives 
entitats i 

MANIFESTEN 
 
I.- La Diputació de Barcelona col·labora amb els ens locals en diversos programes,, 
mitjançant l'assessorament, finançant i prestant serveis de qualitat, a la vegada que 
realitzant accions de proximitat, amb respecte al medi, fomentant la cohesió social, 
l'equilibri territorial i la promoció econòmica als municipis. 
 
II.- En aquest sentit, la Diputació de Barcelona, a través de l'Oficina de Mercats i Fires 
Locals, té entre els seus objectius el foment de la innovació i la modernització 
d'espais, serveis i processos. Dins d'aquest objectiu, en l'apartat d'espais, és on la 
Diputació endega aquest projecte de préstec de carpes per donar resposta a les 
necessitats dels ens locals. 
 
III.- L'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú organitza la Fira d'Ensenyament, amb els 
objectius generals d'informar la ciutadania i, especialment, aquells col·lectius 
interessats en formar-se, de l'oferta formativa postobligatòria existent a la comarca 



 

del Garraf; i oferir un servei d'informació i orientació educativa d'atenció personal per 
ajudar a decidir els seus itineraris formatius. I amb els objectius específics de crear un 
espai d'intercanvi d'informació entre professionals del món de l'educació que faciliti la 
col·laboració mútua; i entre aquests i els professionals del món empresarial que 
possibiliti la cooperació recíproca; a més d'oferir un espai als centres i a les entitats 
educatives per tal que mostrin la seva oferta i captin alumnat. 
 
IV.- El context actual de recessió comporta, més que mai, que l'ús de recursos 
públics es desenvolupi amb el màxim de rigor, eficiència i eficàcia. La cessió de 
carpes a l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, pot contribuir a la disminució de costos 
globals en l'organització de la Fira d'Ensenyament. 
V.- Que ambdues parts, en la representació que els acredita, subscriuen les següents 
 

CLÀUSULES 
 
PRIMERA.- OBJECTE 
 
El present conveni té per objecte articular la col·laboració entre la Diputació de 
Barcelona, a través de l'Oficina de Comerç i Fires Locals de la Gerència de Serveis 
de Comerç de l’àrea de Desenvolupament Econòmic i Ocupació, i l'Ajuntament de 
Vilanova i la Geltrú per al préstec de 41 carpes 3x3 per al seu ús a la Fira 
d'Ensenyament els dies 12, 13 i 14 d'abril de 2012. 
 
SEGONA.- VIGÈNCIA DEL CONVENI 
 
Aquest conveni serà vigent des del 9 d'abril i fins el 17 d'abril de 2012. 
 
TERCERA.- OBLIGACIONS DE LES PARTS 
 
1.- L'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú es compromet a: 

 
a) Fer-se càrrec del muntatge i desmuntatge de les carpes objecte del préstec. 
b) Retornar les carpes en perfecte estat i, en tot cas, en el mateix estat en que li 

va ser lliurades. Això implica efectuar la neteja d'aquestes després del seu ús 
i, si s'escau, a reparar els desperfectes ocasionats durant el període de 
préstec. 

c) Disposar del personal tècnic i operaris necessaris, un mínim de dues 
persones, per a la recepció, muntatge, desmuntatge i lliurament de retorn de 
les carpes. Les despeses que se'n derivin per a aquests conceptes seran a 
càrrec de l'ens beneficiari. 

d) Assumir les despeses de transport de les carpes i disposar del personal tècnic 
i dels operaris necessaris per al correcte transport i manipulació de les carpes. 

e) Respectar les normatives que s'hagin de tenir en compte en funció del lloc on 
s'instal·lin les carpes. 

f) Assumir de forma exclusiva qualsevol responsabilitat que es pugui produir 
com a conseqüència de l'ús de les carpes cedides en préstec. 



 

2.- La Diputació de Barcelona, a través de Oficina de Mercats i Fires Locals, es 
compromet a: 

a) Facilitar el lliurament i la recollida de les carpes cedides en préstec en 
condicions adequades per al seu ús, en el lloc i data prèviament determinat 
per l'ens beneficiari en la sol·licitud de préstec. 

b) Donar assessorament a l'ens beneficiari en la utilització de les carpes. 
 
QUARTA.- SENYALITZACIÓ DE LES ACTUACIONS 
 
Les parts es comprometen a incloure amb les mateixes condicions, els seus 
respectius logotips, en tota la documentació generada per l'activitat cooperada, en 
particular els cartells, fulletons, anuncis i altres elements de difusió utilitzats per 
donar-la a conèixer, així com als llibres, vídeos, programes informàtics o qualsevol 
altra mitjà que serveixi de suport del producte resultant de la col·laboració. 
 
CINQUENA.- COMPLIMENT DE LA LLEI ORGÀNICA DE PROTECCIÓ DE DADES 
 
Les parts acorden expressament que en l'obtenció i tractament de les dades de 
persones físiques que es puguin dur a terme en compliment d'aquest conveni 
respectaran la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de 
Caràcter Personal (LOPD) i la seva normativa de desenvolupament aprovada pel 
Reial Decret 1720/2007 (RDLOPD), i que prèviament a la realització de cadascuna de 
les accions que se'n derivin, adoptaran els acords pertinents que garanteixin el 
compliment estricte de la normativa esmentada. 
Cap de les parts cedirà dades de persones físiques a una altra part a menys que 
s'hagi adoptat el corresponent acord que garanteixi la protecció de les dades i el 
compliment de la normativa. 
 
SISENA.- EXTINCIÓ DEL CONVENI 
 
Són causa d'extinció o resolució del conveni les següents: 

 
a. La realització del seu objecte o l'expiració del seu termini. 
b. L'incompliment de les obligacions que se'n deriven. 
c. L'avinença de les parts signatàries, amb la pèrdua dels drets econòmics 

corresponents.  
d. La impossibilitat de fer front a les obligacions que dimanen del conveni. 
e. Les altres que legalment procedeixin. 

 
SETENA.- JURISDICCIÓ COMPETENT 
 
La Diputació de Barcelona i l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú es comprometen a 
resoldre de manera amistosa qualsevol desacord que pugui sorgir en el 
desenvolupament d'aquest conveni. 
 
En darrer terme les parts se sotmetran a la jurisdicció contenciós administrativa de la 
ciutat de Barcelona. 



 

 
I, en prova de conformitat, les parts signen dos exemplars d'aquest conveni a un sol 
efecte, en el lloc i data que s'assenyalen. 
_______________________________________________________________ 
 
 
ALCALDESSA 
 
Gràcies, senyor secretari.  Senyora Llorens. 
 
ARIADNA LLORENS 
 
Molt breument.  Aquest va ser el conveni de col·laboració que finalment no vam 
poder utilitzar degut a unes condicionaments meteorològiques que van impedir 
que inicialment la data de la Fira E fossin aquestes, i per tant, com que es van 
tenir que posposar finalment no vam poder aprofitar aquestes carpes.  
 
ALCALDESSA 
 
Molt bé, gràcies senyora Llorens.  Senyor Arrufat. 
 
QUIM ARRUFAT 
 
No, dir només que va ser una llàstima, però també fer un toc d’alerta, perquè 
finalment el trasllat de la fira a la plaça de la Vila pot semblar a priori doncs una 
bona opció, el fet de situar-la al centre de la ciutat, etc., però anem alerta, 
perquè si es calcula que pot haver costat tres vegades més que l’anterior Fira-
E, i se’ns va doncs entre 15.000 i 20.000 més o menys la despesa generada 
amb aquesta Fira, i ens hem de preguntar si, encara que estigui fet amb tota la 
bona voluntat portar-la a la plaça de la Vila, si ens podem permetre el luxe, 
amb la situació que hi ha, no només social, sinó també en l’àmbit educatiu, 
no?, de retallades, etc., podem gastar aquests diners en promoure uns 
ensenyaments que, d’altra banda, són... vull dir, ja es difonen en els instituts, 
eh?, vull dir, no ve ningú que estigui amagat i de cop es descobreixi la seva 
oferta.  Vull dir, sí que està molt bé, és un... per acabar d’informar l’alumnat, 
però no és imprescindible ni aporta un valor afegit que d’altra manera no 
existiria, i per tant ens hem de plantejar si és moment de fer aquestes 
despeses.  
 
ALCALDESSA 
 
Gràcies, senyor Arrufat.   Sí, senyora Llorens.  Senyor Martorell primer, llavors 
ja contestarà les dues preguntes... o les dues intervencions a la vegada. 
 
 



 

JOAN MARTORELL 
 
Sí, gràcies senyora alcaldesa.  Bé, també per fer l’observació; en el seu dia, 
quan es va anunciar aquesta Fira, ja es va dir que seria una Fira que no 
costaria gaires diners i que doncs era un guany per a la ciutat.  És un guany 
per a la ciutat, però també comparteixo l’opinió que ja ha expresat aquí el 
regidor de la CUP, doncs que s’ha de vigilar una mica amb la despesa, perquè 
se’ns va dir que seria un cost bastant menor del que ha estat en realitat, i que 
després sí que hem tingut el tema de la inclemència de temps, que va fer que 
se substituïssin unes parades per unes altres, però això a més a més no sé jo 
si estava ben previst que hi haguessin aquell tipus de tendes a la plaça de la 
Vila la primera vegada, quan eren molt febles i havien d’aguantar tres dies de 
gent, sobretot gent jove i en un lloc molt concorregut, com és la plaça de la 
Vila, amb una certa precarietat, no?  Per tant, les dates que es va proposar 
doncs home, no eren les més... potser les més idònies, i després també l’estudi 
previ, de dir: aquest tipus de parada, diguem, va bé per a un tipus d’activitat.  
Una activitat tan llarga potser havia de tenir una previsió d’un altre tipus 
d’equipament, i per altra banda, aprofitant ja que es parla, la valoració, pel que 
tenim entès, per la valoració que s’ha fet, doncs home, per a propers anys 
potser val més la pena concentar-ho en menys dies, per estalviar costos i per 
fer més rendible aquesta informació que, per altra banda, també es dóna en els 
centres educatius de la ciutat els dies que es fa portes obertes, més per a la 
ciutat que no pas fora de la nostra ciutat, que per tant doncs el que fem és 
acostar altres centres de la comarca aquí un dia, o dos, o tres o quatre, i potser 
en un dia n’hi ha prou perquè aquesta informació doncs en el fons circula de 
moltes maneres a través d’internet, a través de papers, etc., i a través de 
tutories als centres educatius. 
 
ALCALDESSA 
 
Molt bé.  Gràcies, senyor Martorell.  Senyora Llorens. 
 
ARIADNA LLORENS 
 
Per contestar breument.  No sé si... m’ha semblat entendre que havies dit dos 
o tres vegades el pressupost de l’any passat.  De fet, a l’última Comisió 
Informativa us vàrem passar la informació al respecte.  La Fira d’Ensenyament, 
a l’any 2011, feta dintre de l’edifici de Neàpolis, va pujar exactament a 10.300 
euros, mentre que la Fira feta aquest any al centre de la ciutat ha pujat a 
12.800.  És a dir, hi ha hagut un increment de 2.500 euros en total.  Cal afegir 
que en aquests 2.500 euros d’increment val la pena dir que s’ha fet un dia més, 
és a dir, que la Fira en comptes de ser de dos dies ha estat de tres dies, i 
també val la pena dir que s’ha fet un esforç molt important perquè aquesta Fira 



 

arribés a tot el que és la macrocomarca Garraf-Penedès.  Per tant, l’increment 
en termes absoluts ha sigut de 2.500 euros en total. 
 
També us haig de dir que hem tingut més ingressos, perquè aquest any han 
participat aproximadament unes... bueno, concretament cinc estands més que 
l’any anterior, per tant hem augmentat molt la participació.  De fet, ha vingut un 
institut de Cunit, que tenia molt interès.  Val la pena dir que també en termes 
numèrics la Fira ha sigut un èxit.  Estem parlant de 1.600 visitants, lo qual és 
una altíssima millora en el nombre de gent que va visitar la Fira respecte 
Neàpolis, on l’any anterior només havien pogut visitar la Fira aquelles escoles 
que havien concertat la visita d’una manera molt directa.  Per tant, 
pràcticament hem triplicat el nombre de visitants i també val la pena dir que ha 
estat una Fira molt ben valorada.  Hem passat una enquesta, que també us la 
vam retornar en la Comisió Informativa, on la nota global ha estat d’un 8 
pràcticament, un 7’9 de valoració, de nota mitjana, i on bàsicament un dels 
ítems més ben valorats és el fet de posicionar la Fira a la plaça de la Vila.  Una 
mica per contextualitzar. 
 
QUIM ARRUFAT 
 
Molt breument.  Que a la Comissió Informativa no se’ns van facilitar els 
números, se’ns va dir aproximadament més de 15.000 euros.  A la Comissió 
Informativa, quan nosaltres anàvem preguntant la xifra ens va dir: no, ui, més, 
més, més, més més...  I no es van donar els números.  Després no sé si s’han 
enviat per correu. 
 
ARIADNA LLORENS 
 
Quim, Quim, ho tinc aquí, eh?  No, però que teniu la informació... 
 
QUIM ARRUFAT 
 
Val, val, en tot cas a la Comisió Informativa no ens van donar els números, ens 
van dir que se’ns en donarien, i més o menys va quedar clar que havia costat 
més de 15.000.  A mi em va quedar clar això, així a ull, per això ho hem 
reproduït, no perquè ens ho inventem. 
 
ARIADNA LLORENS 
 
Doncs escolta, les dades exactes es van donar el dia següent per e-mail de la 
Comisió Informativa.  O sigui, que teniu un e-mail del dia següent de la 
Comisió. 
 
 



 

ALCALDESSA 
 
És correcte, doncs.  Potser a la Comisió no es va donar, però l’endemà es va 
enviar un correu.  Sí, senyor Martorell. 
 
JOAN MARTORELL 
 
Jo, sobre aquesta qüestió de la informació, potser caldria revisar a qui s’envia 
aquesta informació, perquè en alguna Comisió si no hi ets de vegades no 
t’arriba la informació que s’ha demanat i, per tant, en properes Comisions 
Informatives si es reparteix informació, que es doni a tots els membres de la 
Comisió, perquè sinó passen coses com aquestes, que potser una arriba a un, 
no arriba a l’altre, i que no té massa lògica, diguem, eh? 
 
ARIADNA LLORENS 
 
No, només per contestar, eh?  Nosaltres vam donar la informació a tots els 
membres... a tots els partits polítics de cada un dels membres que formen part 
de la Comisió.  Tinc aquí l’e-mail: el senyor Manel Claver, la senyora Encarna 
Grifell, que és qui va participar en la Comisió perquè tu no vas participar, per 
tant, per això.... sí, però que tots els grups polítics han rebut la informació a 
través dels representants que en aquella Comisió van assistir, que en el seu 
cas sembla que per primera vegada no vas venir, per tant li van passar a 
l’Encarna, i es van donar en data 28 de maig.  Ho dic perquè tinc aquí 
directament l’e-mail. 
 
JOAN MARTORELL 
 
Sí, és que no estava dient això, dic que en la Comisió Informativa, que és per 
informar, home, fóra bo que tots els membres que formen part de la Comisió 
Informativa rebin la mateixa informació, més que res perquè sinó ens obliga, 
com que a més ho envieu a través de correu informàtic, doncs la veritat, si ens 
ho hem de traspassar nosaltres, fer còpies o reenviar, envieu-ho i no costa res, 
és simplement adjuntar a tots els membres de la Comisió... 
 
ALCALDESSA 
 
Insisteixo que està passat a tots els grups polítics. 
 
JOAN MARTORELL 
 
No, insisteixi el que vulgui, però jo li dic, li faig un suggeriment.  Si no el vol 
escoltar, no l’escolti. 
 



 

ALCALDESSA 
 
Regidors i regidores, a veure, senyor Martorell i tots els regidors, tot el que 
sigui facilitar informació no hi ha cap problema, només és qüestió de posar-nos 
d’acord.  Per tant, prenem nota d’aquesta sol·licitud i enlloc d’enviar-ho només 
als membres de la Comisió, s’envia a tots... no hi ha cap problema.  Vinga 
doncs, gràcies.  Senyor Claver. 
 
MANEL CLAVER 
 
Gràcies, senyora alcaldessa.  Aquest regidor sí que ha rebut aquesta 
informació via mail, és cert.  De totes maneres, ja que el debat es produeix 
aquí dintre del Ple, jo esperava que es produís en la propera Comissió, i va 
una mica en el sentit del que el senyor Arrufat ha expressat, que en uns 
moments de dificultats pot ser que elevar més els costos que l’edició anterior 
no estem... Jo no discuteixo que ha estat un gran espai, ha estat un gran espai, 
no ho discuteixo, tampoc discuteixo la idea, no discuteixo que sigui a la plaça 
de la Vila, però pot ser que aquest Ajuntament hagi d’anar pensant, eh?, 
aquest govern, i suposo que ho fa, de que aquestes despeses no es poden 
anar incrementant respecte les anteriors.  I jo, en aquest sentit, doncs el senyor 
Arrufat ho ha expressat, ha augmentat en 1.500 euros més, és cert, 2.500.  
Gràcies, senyora alcaldessa. 
 
ALCALDESSA 
 
D’acord, senyor Claver.  Jo crec que és un tema prou important com per parlar-
ho a nivell de Comisió Informativa de cara a la propera edició.  La Fira ha estat 
un èxit però evidentment hem de vigilar molt el que gastem i per tant en 
aquesta línia treballarem.   
 

  13. PROMOCIÓ DE LA CIUTAT. DONAR COMPTE DEL CONVENI 
ENTRE L’AJUNTAMENT I L’INSTITUT SETMANA DEL MAR 2012, 
APROVAT PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE 22.5.2012. 

 
ALCALDESSA 
 
Per tant, passem al següent punt, si els hi sembla, que és donar compte del 
conveni amb l’Orfeó Vilanoví... donar compte del conveni de la Setmana del 
Mar, disculpes... el número tretze. 
 
El secretari dóna lectura de l’acord esmentat: 
 
Es dóna compte de l’acord de la Junta de Govern Local de 22 de maig de 
2012, pel qual s’aprova el conveni amb l’Institut Setmana del Mar: 



 

 
“PRIMER. Aprovar el conveni amb l'Institut Setmana del Mar per a la realització 
de les activitats de la Setmana del Mar de 2012. 
 
SEGON. Realitzar el pagament de SIS MIL EUROS (6.000 €) a l'Institut 
Setmana del Mar, amb CIF G58333998 per a l'organització de la Setmana del 
Mar 2012 i a càrrec de les partides següents: 
 
- 3.000 € de la partida 10.430.48200 Acords i convenis projectes. 
- 3.000 € de la partida 31.330.48901 Convenis i subvencions entitats. 
 
TERCER. Facultar l'alcaldessa, el regidor de Promoció Econòmica i Turisme i 
la regidora de Cultura per a la signatura del conveni i de quanta documentació 
sigui necessària a l'efecte. 
 
QUART. Notificar l'acord als interessats. 
 
CINQUÈ. Donar compte al Ple de l'acord.” 
 
 

CONVENI ENTRE L’AJUNTAMENT DE  VILANOVA I LA GELTRÚ I L’INSTITUT 
SETMANA DEL MAR 

 
REUNITS 

 
D'una banda, la senyora Neus Lloveras Massana, alcaldessa de l'Ajuntament de 
Vilanova i la Geltrú, en representació d'aquest i en companyia del senyor Gerard 
Figueras Albà, regidor de Promoció Econòmica i Turisme i assistida pel senyor Josep 
Gomariz i Meseguer, secretari d'aquesta Corporació, facultats per aquest acte per 
acord de Junta de Govern Local de data 22 de maig de 2012. 
 
I de l'altra part, el senyor Miquel Illa Sagarra, en qualitat de president de l’Institut 
Setmana del Mar, amb CIF G58333998, i amb domicili al passeig Marítim, 63, de 
Vilanova i la Geltrú. 
 
Ambdues parts reconeixent-se mútua i recíproca capacitat per actuar, 
 

MANIFESTEN 
 
I.  Que l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú reconeix la importància de les entitats i 

les considera element dinamitzador de la ciutat i motor de la seva vitalitat. 
 
II.  Que l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú considera que els objectius i les 

activitats que desenvolupa l’Institut de la Setmana del Mar són d’interès públic i 
valora la incidència que té en la recuperació, promoció i divulgació de la riquesa 
marítima de Vilanova i la Geltrú. 



 

 
III.  Que l’Institut de la Setmana del Mar té per objectius: 
 

-  Coordinar i potenciar la consecució dels objectius socials dels seus 
membres: organitzar Jornades Marineres, destacant la ja tradicional 
Setmana del Mar, treballar en la promoció, potenciació, recuperació, 
protecció i divulgació dels valors patrimonials, tradicionals i culturals de la 
riquesa marítima i pesquera en general, i de Vilanova i la Geltrú en particular, 
fomentar i promoure qualsevol tipus d’accions culturals, turístiques, festives, 
recreatives, gastronòmiques, ambientalistes de caràcter públic i de forma 
col·lectiva que redundin en la millora i coneixement de l’historia i de la imatge 
marinera de Catalunya. 

  
-  Intercanviar experiències, per la qual cosa es proporcionaran els òrgans 

d’expressió, difusió i comunicació necessaris. 
 
-  Defensar, fomentar i millorar solidàriament els interessos generals de les 

entitats associades, en especial en l’activitat i responsabilitat mediambiental, 
cultural, esportiva, educativa, sanitària, econòmica, de consum, etc., 
desenvolupant en aquest àmbit tota mena d’iniciatives i d’activitats, inclusiu 
les de caire econòmic social que tinguin com a finalitat la millora de l’interès 
general, el desenvolupament de tota mena de programes mediambientals, 
culturals, educatius, de consum, relatius a les noves tecnologies, la 
comunicació i la de les altres finalitats que persegueix aquesta Entitat. 

 
IV.  Que concorren les condicions necessàries per al desenvolupament de les 

actuacions objecte del present conveni i que tenen interès en desenvolupar a 
través del present conveni, un acord de col·laboració mútua per tal de fer 
possible la realització d’aquest projecte. 

 
V.  Per aquest motiu, subscriuen aquest conveni d’acord amb les clàusules que es 

contenen en els següents: 
 

PACTES 
 
1. OBJECTE DEL CONVENI 
 
1.1. Aquest conveni té per objecte establir els acords entre l’Ajuntament de Vilanova i 

la Geltrú, i l’Institut Setmana del Mar pel que fa al desenvolupament dels 
objectius de l’entitat.  

 
1.2. A través del present conveni es canalitza la col·laboració de les parts signatàries. 
 
2. COMPROMISOS 
 
2.1. Les parts signants adopten, pel que fa al compliment del conveni, els 

compromisos següents: 
 



 

2.1.1. Per part de l’Ajuntament: 
 

•  Col·laborar en l’any 2012 en el finançament de la proposta d'activitats 
presentada per l’Institut Setmana del Mar consistent en: edició del programa 
d'actes; mostra de cuina marinera; subhasta del peix i havaneres; castell de 
focs; ball dels Indianos i assegurança amb una aportació global de 6.000 € 
repartides en 3.000 € a càrrec de la regidoria de Promoció Econòmica i 
Turisme, a la partida 10.430.48200 Acords i convenis projectes i 3.000 € a 
càrrec de la regidoria de Cultura, a la partida 31.330.48901 Convenis i 
subvencions entitats. 

 
2.1.2. Per part de l’Institut Setmana del Mar: 

 
•  Col·laborar, en la mesura de les seves possibilitats i a petició de l’ajuntament 

de Vilanova i la Geltrú, en aquells actes on es demani la seva col·laboració. 
 

•  Assessorar  i col·laborar amb l’ajuntament de Vilanova i la Geltrú en la 
temàtica que li és pròpia. 

 
•  Fer accions que potenciïn els programes i activitats que siguin d’interès per 

la ciutadania. 
 

•  Fer constar de forma específica, la col·laboració de l’Ajuntament amb el text 
següent: “amb el suport de l’ajuntament de Vilanova i la Geltrú” conjuntament 
amb el seu logotip, en tots els mitjans de difusió utilitzats. 

 
2.2. Per a poder fer efectiva l'aportació consignada anteriorment,  l’Institut Setmana 

del Mar haurà d'estar al corrent del qualsevol deute contret envers l’Ajuntament. 
 
2.3. Ambdues parts donaran compliment a aquestes clàusules de forma eficient i 

d'acord amb la normativa que regula el present conveni. 
 
2.4. L’entitat, estudiarà la inclusió progressiva de productes de comerç just i solidari 

(alimentaris i no alimentaris) en tots els seus àmbits de relació, segons acord del 
Ple de l’Ajuntament en la sessió ordinària del dia 13 de desembre de 2004, en el 
qual es recull la voluntat de l’ajuntament de Vilanova i la Geltrú de promoure i 
estimular l’ús d’aquests productes i incloure aquests paràmetres en tots els seus 
convenis de col·laboració. 

 
3. VIGÈNCIA DEL CONVENI 
 
La vigència del conveni comprendrà des del moment de la signatura fins al 31 de 
desembre de 2012, essent susceptible de prorroga o renovació per acord exprés dels 
òrgans competents d'ambdues parts. 
 
4. MODIFICACIONS DEL CONVENI 
 
4.1. Les modificacions del conveni requeriran la seva prèvia aprovació per ambdues 



 

parts. 
 
4.2. Les modificacions pactades s'adjuntaran com a annex d’aquest conveni. 
 
5. INCOMPLIMENT DEL CONVENI 
 
5.1. L'incompliment del present conveni per qualsevol de les parts signatàries pot 

donar lloc a la seva resolució. 
 
5.2. La resolució del conveni i qualsevol altre litigi o controvèrsia que es susciti a 

propòsit del mateix, requereix que la part interessada o que es consideri 
lesionada formuli una sol·licitud en aquest sentit davant l’altre part. La 
desestimació expressa o presumpta de la dita sol·licitud serà susceptible de 
recurs contenciós administratiu. 

 
5.3. Si s'escau, l’Ajuntament podrà aplicar, en via administrativa, qualsevol de les 

mesures cautelars previstes en la legislació vigent. 
 
6. CAUSES D’EXTINCIÓ DEL CONVENI 
 
Aquest conveni es pot extingir per les causes següents: 
 
a) Per la realització del seu objecte o expiració del seu termini.  
b) Per resolució, d'acord amb el pacte cinquè. 
c) Per avinença de les parts signatàries. 
d) Per les causes susceptibles de determinar la resolució dels convenis 

administratius.  
 
7. MARC NORMATIU DEL CONVENI 
 
7.1. Els pactes integrants d'aquest instrument, juntament amb la Normativa General 

anteriorment esmentada, constitueixen la llei del present conveni. 
 
7.2. Regim jurídic general d'aquest conveni: 
 
Aquest conveni té naturalesa administrativa, si bé, resta exclòs de l’àmbit del Text 
Refós de la Llei de contractes del Sector Públic aprovat per RDL 3/2011, de 14 de 
novembre, segons allò establert al seu article 4.1.d). 
  
8. COMISSIÓ DE SEGUIMENT 
 
Es constitueix una Comissió Mixta de Seguiment, que vetllarà pel compliment del 
conveni, que haurà de ser informada del funcionament dels serveis i de l'aplicació dels 
recursos aportats per l’Ajuntament, i d'estudiar, si és el cas, les possibles variacions a 
introduir en aquesta col·laboració. 
 
Aquesta Comissió la integraran: 
 



 

- El regidor de Promoció Econòmica i Turisme o persona en qui delegui.  
- La regidora de Cultura o persona en qui delegui.  
- Dos representants de l’entitat 
 
La Comissió es reunirà sempre que sigui convocada a l'efecte i al menys, una vegada 
a l'any. 
 
9. JURISDICCIÓ COMPETENT 
 
La naturalesa administrativa del present conveni fa que siguin competents per a 
resoldre en darrera instància els conflictes i incidències que puguin suscitar-se, els 
òrgans de l'ordre jurisdiccional contenciós administratiu. 
 
10. RESPONSABILITAT ENFRONT TERCERS 
 
La responsabilitat que es pugui generar enfront tercers, a conseqüència de les 
actuacions derivades del desplegament d'aquest conveni correspon a l'entitat 
executora material de les actuacions. 
 
I en prova de conformitat, els atorgants signen aquest conveni en el lloc i data que 
s’assenyalen. 
 
Vilanova i la Geltrú, 23 de maig de 2012 
_____________________________________________________________________ 
 
 
ALCALDESSA 
 
Gràcies, senyor secretari.  Senyor Figueras. 
 
GERARD FIGUERAS 
 
Moltes gràcies, senyora alcaldesa.  Bé, com saben, la ciutat compta amb prou 
patrimoni festiu i cultural consolidat, i un d’aquests exemples n’és tot el que 
s’organitza al voltant de la Setmana del Mar i de les festes de Sant Pere.  
Després d’haver posat una mica d’ordre en com s’havien efectuat els convenis 
amb aquesta entitat anteriorment, el que els exposem avui és la decisió que va 
prendre el govern fa uns dies de, diguem, poder signar un conveni, en aquest 
cas conjuntament de la Regidoria de Cultura i de la Regidoria de Promoció 
Econòmica, amb l’Institut Setmana del Mar, que tot i que es veu minvat en la 
seva aportació econòmica respecte d’altres anys, minvació d’altra banda que 
respon doncs a la situació econòmica del conjunt de l’Ajuntament, però que sí 
que referma la voluntat de l’Ajuntament i de tota la Corporació d’ajudar a que 
un d’aquests elements identitaris festius i també promocionals de la ciutat, com 
són totes les activitats al voltant de la Setmana del Mar i de les festes de Sant 
Pere, enguany també puguin tirar endavant i, per tant, aquesta és la feina que 
ha fet el govern amb l’esperança o amb el desig, millor dit, que d’aquí unes 



 

setmanes puguem gaudir doncs de tots aquells esdeveniments que situïn o 
recordin aquella Vilanova més marinera i oberta al mar que caracteritzen 
aquestes festes, i sobretot també demanant a la seva organització i en aquest 
cas a la nova persona que ho encapçala, que també és el patró major de la 
Confraria, que tenen tot el suport de l’Ajuntament dintre de les nostres 
possibilitats, i també desitjar-los a vostès que en puguin gaudir en nom de tota 
la Corporació, especialment de la regidora de Cultura i del regidor de Promoció 
Econòmica.  Moltes gràcies. 
 
ALCALDESSA 
 
Gràcies, senyor Figueras.  Paraules sobre aquest punt?  Molt bé. 
 

 
  14. PROMOCIÓ DE LA CIUTAT. DONAR COMPTE DEL CONVENI DE 

COL·LABORACIÓ AMB LA PARRÒQUIA DE SANT ANTONI ABAT 
PER L’ÚS DE L’EDIFICI DE L’ORFEÓ VILANOVÍ, APROVAT PER 
LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE 22.5.2012. 

 
ALCALDESSA 
 
Doncs passem al següent punt, al número catorze, que és donar compte, ara 
sí, del conveni amb l’Orfeó Vilanoví.  Senyor secretari, si us plau. 
 
El secretari llegeix el redactat de l’acord: 
 
Es dóna compte de l’acord de la Junta de Govern Local de 22 de maig de 
2012, pel qual s’aprova el conveni que regula la cessió de l’ús de l’edifici de 
l’Orfeó Vilanoví per a l’any 2012: 
 
“PRIMER. Aprovar el conveni de col·laboració amb la parròquia de Sant Antoni 
Abat sobre la cessió d’us de l’edifici l’Orfeó Vilanoví per a l’any 2012,  el qual 
s’adjunta i figura com annex I al present acord. 
 
SEGON. Aportar la quantitat de SIS MIL EUROS  (6.000 €) a raó de 500 euros 
mensuals des de l’1 de gener fins el 31 de desembre de 2012, d’acord amb 
l’acord segon del conveni esmentat en el punt anterior. Aquesta quantitat es 
farà efectiva amb càrrec a l’aplicació pressupostària 31.330.226612 Programa 
sociocultural PINA, auditori-sala del pressupost de despeses d’aquest any.  
 
TERCER.  La vigència d’aquest conveni s’estableix fins el 31 de desembre de 
2012. 
 



 

QUART.  Es faculta l’Il·lma. Sra. Alcaldessa per a la signatura d’aquest conveni 
i de quanta documentació sigui necessària a l’efecte. 
 
CINQUÈ.  Donar compte d’aquest acord en el proper Ple que es celebri.” 
 
 

CONVENI DE COL·LABORACIÓ AMB LA PARRÒQUIA DE SANT ANTONI ABAT 
SOBRE CESSIÓ D’ÚS EVENTUAL DE L’EDIFICI L’ORFEÓ VILANOVÍ 

 
Vilanova i la Geltrú, 15 de maig de 2012 
 

REUNITS 
 
D’una part, el mossèn Lluís-Anton Armengol i Bellmunt, rector de la parròquia de Sant 
Antoni Abat de Vilanova i la Geltrú i amb CIF R5800295G. 
 
I de l’altra, l’Il·lm. Sra. Maria Neus Lloveras i Massana, alcaldessa de l’Ajuntament de 
Vilanova i la Geltrú, degudament autoritzada per aquest acte, acompanyada pel Sr. 
Francesc Surroca i Pascual, director del Projecte d’Intervenció Integral del Nucli Antic. 
assistits pel secretari d’aquesta corporació, el Sr. Josep Gomariz Meseguer 
 
Ambdues parts es reconeixen mútuament i recíproca capacitat per actuar i obligar-se, 
i per això: 
 

MANIFESTEN 
 
I. Que l’ Ajuntament de Vilanova i la Geltrú i la Generalitat de Catalunya estan 
desenvolupant en el marc de la Llei 2/2004 de millores urbanes i viles el Projecte 
d’Intervenció Integral del Nucli Antic, en endavant PINA, d’aquesta ciutat. 
 
II. El PINA té com a objectiu general revitalitzar i actualitzar aquesta zona de la ciutat, 
amb la intenció d’aturar-ne la degradació urbanística i socioeconòmica i adequar el 
barri a les necessitats de la població resident.  Es milloraran i s’adaptaran 
infraestructures i equipaments, , es valorarà tot el seu potencial,  i s’ampliarà l’activitat 
econòmica i cultural i els serveis als veïns.  
 
III. Que la parròquia de Sant Antoni Abat de Vilanova i la Geltrú és propietària de 
l’Orfeó Vilanoví, ubicat al carrer de l’ Església, número 14, en l’actualitat l’esmentat 
edifici s’hi desenvolupa, una activitat pastoral. 
 
IV. Que en el marc del projecte esmentat s’està desenvolupant el Pla d’Acció 
Comunitària, format per un conjunt d’activitats de caire social i cultural que necessiten 
un habitacle o local  com a centre d’acollida. Concretament durant el 2012 es 
desenvoluparan les següents activitats:  
 

• Espai d’acció del nucli antic: programa socioeducatiu per infants del barri 
(octubre 2011-juny 2012). 



 

• Crea i Aprèn d’estiu: reforç escolar per infants i joves del barri (juliol 2012) 
• Activitats d’envelliment actiu: primavera i tardor 2012. 
• Trobades veïnals i amb altres agents socials i econòmics del barri per fer 

seguiment del PINA. 
• Activitats culturals. 

 
En aquest sentit l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú té previst, en el marc del PINA, la 
possibilitat de conveniar un local durant la vida del projecte on poder desenvolupar 
aquest tipus d’activitats. És per tot això que en data 28 d’octubre de 2009 es va signar 
un conveni de col·laboració entre l’Ajuntament i la Parròquia de Sant Antoni Abat. El 
resultat ha estat totalment satisfactori, i ambdues parts estan disposades a establir els 
següents: 
 

ACORDS 
 
Primer. La parròquia de Sant Antoni Abat es compromet a cedir l’ús parcial i compartit 
de les instal·lacions de l’Orfeó a l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú perquè pugui 
desenvolupar les activitats incloses en el Projecte d’Intervenció Integral del Nucli 
Antic. Així mateix, la parròquia es compromet a fer compatibles les seves activitats, 
establint reunions bilaterals per acordar dates i horaris d’utilització  amb l’antelació 
necessària per fer- les compatibles amb les activitats del PINA.   
 
Segon. L’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, en el marc del Projecte d’Intervenció 
Integral del Nucli Antic, es compromet a satisfer una quantitat de CINC-CENTS 
EUROS (500 €) mensuals , des de l’1de gener fins al 31 desembre de 2012 per a l’ús 
dels espais de l’Orfeó Vilanoví.  
 
Tercer.  L’Ajuntament es farà càrrec de les despeses ocasionades per la neteja dels 
espais utilitzats en el marc d’aquest conveni. Es farà una neteja setmanal de tres 
hores. 
 
Quart.  La parròquia assumirà les despeses dels subministraments d’aigua,  llum i 
gas. 
 
Cinquè. Tota l’activitat que l’Ajuntament  porti a terme a l’immoble  haurà de ser 
respectuosa amb els principis de l’església Catòlica, així com amb l’activitat pastoral i 
religiosa que es porti a terme  dins els esmentats locals.  
  
Vuitè. La responsabilitat  civil dels actes que es facin en el marc d’aquest conveni, 
serà de l’ajuntament de Vilanova i la Geltrú. 
  
I en prova de conformitat i d’acceptació, ambdues parts signen el present document 
per duplicat en el lloc i data expressats a anteriorment. 
 
_____________________________________________________________________ 
 
 
 



 

ALCALDESSA 
 
Gràcies.  Senyora Riba. 
 
MARIJÓ RIBA 
 
Sí, bona tarda.  Senyora alcaldesa gràcies.  Res, només per donar compte de 
que es torna a renovar... bueno, de fet és un conveni nou, però seguint en la 
línia dins del PINA d’aquests convenis que s’han anat fent amb l’Orfeó... 
bueno, amb la parròquia, per a l’ús de l’Orfeó Vilanoví.  La renovació ja s’ha dit, 
el conveni finalitzarà a 31 de desembre d’enguany per la quantitat de 6.000 
euros.  Simplement és... la quantitat s’ha vist també disminuïda, però la 
voluntat de continuar mentres hi hagi el marc del PINA de poder col·laborar 
amb la parròquia per a l’ús d’aquest equipament i col·laborar també en el seu 
manteniment.  Gràcies. 
 
ALCALDESSA 
 
Molt bé, gràcies.  Sí, senyora Rius. 
 
MARTA RIUS 
 
Gràcies, alcaldessa.  Bona tarda.  Bé, tot i que sigui només donar compte, 
aquest punt des de la Candidatura volíem deixar palès que havent-hi tants 
espais públics com hi ha a la ciutat, no entenem que es fagi un conveni amb 
aquesta dotació, amb 6.000 euros, amb una entitat eclesiàstica, i a més a més 
doncs que no s’estigui obrint aquest espai a la resta de la ciutadania i que 
exclusivament estigui destinat a les activitats que es puguin desenvolupar en el 
PINA.  Gràcies. 
 
ALCALDESSA 
 
Senyora Riba, volia... per puntualitzar. 
 
MARIJÓ RIBA 
 
De fet no és exactament així.  Sí que és un espai que es pot usar, o sigui, el 
conveni està signat amb la Regidoria de Cultura en aquest cas, dins del marc 
PINA, però sí que es pot usar per a activitats culturals, les que s’hi puguin fer, 
perquè la normativa també té límits. L’espai té límits normatius, diguéssim, 
d’ús, però sí que no és exactament només dintre del marc PINA, sinó que s’hi 
poden fer diverses activitats culturals.  És un espai a disposició de col·lectius 
de la ciutadania per... ara, això sí, s’ha de veure quins s’hi poden fer. 
 



 

ALCALDESSA 
 
Entenc que són limitats, però sí que altres col·lectius l’utilitzen.  De fet és així. 
 
MARIJÓ RIBA 
 
Limitats en el sentit de que no es pot fer activitat pública de pagament, oberta, 
o sigui, no s’hi poden fer per exemple un ball i cobrant, perquè no compleix la 
normativa de sortides d’emergència, etc., etc., però sí que s’hi poden fer 
assajos, per exemple, de grups musicals, de grups teatrals, alguna trobada o 
reunions d’entitats, tot això sí que s’hi pot fer.   
 
ALCALDESSA 
 
Sí, senyora Rius. 
 
MARTA RIUS 
 
Només insistir que de totes maneres la ciutat està dotada amb altres 
equipaments públics en els quals es podrien fer aquestes reunions, o totes les 
activitats que des del PINA es desenvolupin, sense haver de pagar: centres 
cívics... Només és per deixar palesa la nostra opinió. 
 
MARIJÓ RIBA 
 
D’acord, d’acord. 
 
ALCALDESSA 
 
Sí, senyora Sánchez. 
 
IOLANDA SÁNCHEZ 
 
En tot cas per valorar la proposta de conveni, que sí que ve donada perquè 
bàsicament doncs una de les qüestions que va fer el Nucli Antic o el Projecte 
PINA era visualitzar i diagnosticar que concretament en el nostre centre i nucli 
antic de la ciutat hi havien pocs espais que requerissin i dinamitzessin social, 
culturalment aquest espai.  I que també, si no recordo malament, doncs el grup 
municipal del passat mandat de la CUP va entrar una moció concretament 
sol·licitant doncs que obríssim a la negociació amb entitats de tota mena l’ús 
d’aquests espais, o no sé si ha sigut aquest mandat, vull dir, ara tinc... i crec 
que en aquest sentit doncs, independentment de que sigui un espai eclesial, o 
de l’església, doncs és un espai doncs que per patrimoni, per la situació i per la 
necessitat que necessitem en el Nucli Antic espais que dinamitzin col·lectiva, 



 

comunitària, cultural i socialment, doncs crec que era positiu fer aquest 
conveni.  En tot cas, i aquesta és la tendència, sí que l’aportació econòmica, si 
és el que està aquí, doncs és possible que a lo millor s’hagi de replantejar i 
revisar.  I com que després tractarem una moció, doncs continuaré. 
 
ALCALDESSA 
 
Molt bé, gràcies.  Com que és un donar compte, si no hi ha més paraules 
passem al següent punt. 
 
 

  15. PROMOCIÓ DE LA CIUTAT. MODIFICACIÓ DELS ESTATUTS I 
NOMENAMENT DE PATRONS DE L’ORGANISME AUTÒNOM DE 
PATRIMONI “VÍCTOR BALAGUER”. 

 
ALCALDESSA 
 
Bé, passem al punt número quinze, que és la modificació dels Estatuts i 
nomenament de patrons de l’Organisme Autònom de Patrimoni Víctor 
Balaguer.  Senyor secretari, si us plau. 
 
El secretari llegeix la part dispositiva de la proposta següent: 
 
Vist que en data 11 d’abril de 2012, l'associació Amics de la Biblioteca Museu 
Víctor Balaguer van demanar poder formar part del Patronat amb veu i vot.  
 
Vist que, per motius personals i professionals, tres dels patrons han presentat 
la seva dimissió. 
 
Vistos els acords de la Junta de Patrons de 15 de maig de 2012, pels quals es 
proposa el nomenament de tres nous patrons i la modificació d’Estatuts que 
comportaria la  petició de l’Associació d’Amics de la Biblioteca Museu Víctor 
Balaguer. 
 
Atès el que prescriu l’article 201 del Decret 179/95, de 13 de juny, pel qual 
s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals de Catalunya. 
 
Atès que l’article 7.2 dels vigents Estatuts de l’organisme determinen que els 
vocals han de ser nomenats pel Ple de l’Ajuntament amb el vot favorable de les 
dues terceres parts del nombre legal de membres de la Corporació, sense que 
sigui possible la votació separada. 
 
Per tot això, la Comissió Informativa de Promoció de la Ciutat proposa al Ple 
l’adopció de l’acord següent: 



 

 
“PRIMER. Aprovar inicialment la modificació de l’article 7 dels Estatuts de 
l’Organisme Autònom de Patrimoni “Víctor Balaguer”, que quedaria redactat de 
la manera següent:  
 
“Art. 7è.  
 
1.  La Junta de Patrons-Consell Rector, estarà integrada per un/a president/a, 

que serà l’alcalde/essa de la ciutat, un/a vicepresident/a que serà el/la 
regidor/a de l’àrea, departament o comissió informativa a la qual estigui 
adscrit l’organisme autònom o un altre nomenat pel Ple, i pels vocals, que 
seran un/a regidor/a del grup majoritari de l’oposició de l’Ajuntament, dos 
representants del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya 
(d’acord amb el que s’estableix en el conveni signat en data 22 de maig de 
1991, entre l’Ajuntament i la Generalitat pel qual es crea la Comissió 
Rectora de la Biblioteca-Museu Víctor Balaguer), un/a representant de la 
Diputació de Barcelona (d’acord amb el que s’estableix en el conveni signat 
en data 17 de desembre de 2002 entre l’Ajuntament i la Diputació de 
Barcelona), el president de l’associació Amics de la Biblioteca Museu Víctor 
Balaguer i 8 persones el perfil i la trajectòria de les quals estiguin 
relacionades amb les competències i finalitats de l’organisme autònom. 

 
 2.  Els vocals seran nomenats pel Ple de l’Ajuntament, a proposta de la Junta 

de Patrons, als que s’afegiran els designats pel Departament de Cultura, 
per la Diputació de la Barcelona i per l’associació Amics de la Biblioteca 
Museu Víctor Balaguer.  En el cas dels 8 vocals, l’acord plenari ha de ser 
pres, com a mínim, per les dues terceres parts del nombre legal de 
membres de la Corporació, sense que sigui possible la votació separada 
per a cada vocal. 

 
3.  El nomenament dels membres de la Junta de Patrons-Consell Rector que 

ostentin la condició de regidor/a, els dos representants del Departament de 
Cultura i el representant de la Diputació de Barcelona s’extingirà, sense 
perjudici d’altres causes, quan finalitzi el mandat de la institució que els hagi 
nomenat.  Per als 8 vocals i el representant de l’associació Amics de la 
Biblioteca Museu Víctor Balaguer, el nomenament tindrà una durada de 4 
anys i es renovarà per meitat cada dos anys a proposta de la Junta de 
Patrons-Consell Rector, a excepció del representant de l’associació Amics 
de la Biblioteca Museu Víctor Balaguer.  No obstant, els patrons podran ser 
reelegits indefinidament. 

 
4.  El secretari serà el de la Corporació municipal o funcionari en qui delegui.” 
 
SEGON.  Eliminar els apartats 2, 4 i 5 de l’article 7 des vigents Estatuts. 



 

 
TERCER. Publicar aquest acord al Butlletí Oficial de la Província i una 
referència al DOGC, perquè durant el període d’informació pública de 30 dies 
es puguin presentar al·legacions o reclamacions. 
 
QUART. En el supòsit que no es presentés cap al·legació, s’entendrà aprovat 
definitivament aquest acord i, per tant, la modificació dels Estatuts. 
 
CINQUÈ. Una vegada aprovat definitivament aquest acord, es publicarà 
íntegrament el contingut de les modificacions dels Estatuts al BOP i una 
referència al DOGC. 
 
SISÈ. Autoritzar l’alcaldessa, Sra. NEUS LLOVERAS I MASSANA, per signar 
els documents que siguin necessaris per executar i formalitzar el present 
acord. 
 
SETÈ. Nomenar el Sr. ISIDRE ALSO TORRENTS i el Sr. IGNASI PERAT 
BENAVIDES patrons de l’O.A. de Patrimoni “Víctor Balaguer”, en substitució 
del Sr. RAFEL MESTRES BOQUERA i del Sr. MANEL MILÀ VIDAL.” 
 
 
ALCALDESSA 
 
Molt bé, gràcies.  Senyora Riba. 
 
MARIJÓ RIBA 
 
Sí, gràcies alcaldesa.  Aquí es planteja una modificació dels Estatuts de 
l’Organisme Autònom, en el sentit de... bé, de fet no s’ha deixat...?  Perdoni, 
senyor secretari, no s’ha deixat la incorporació del senyor Pere Marsé com a 
president de...  que és la modificació això, oi?, ho entenem així, no? 
 
És que una cosa és la incorporació de patrons i una altra... o sigui, la 
modificació d’Estatuts ve donada perquè hi havia tres baixes que s’havien de 
cobrir i els Amics, l’Associació Amics de la Biblioteca Víctor Balaguer 
demanaven entrar, que sempre havien estat presents amb veu i sense vot, 
demanaven entrar com a patrons de ple dret, amb veu i vot, i això és el que 
provocava justament la modificació d’Estatuts. 
 
SECRETARI 
 
A la proposta, no ho sé, no ho tinc.  Si vol consulto una mica l’expedient i miro 
a veure si hi és.  En tot cas també, si tothom està d’acord, o sinó una esmena 
es pot incorporar a l’ordre de la proposta. 



 

MARIJÓ RIBA 
 
En tot cas per part del govern podríem deixar sobre la taula pel que fa a la 
modificació d’Estatuts, i en canvi passar a votació la ratificació de la proposta 
de patrons.  Pot ser això? 
 
SECRETARI 
 
Sí, o sigui que el primer punt no s’aprovaria, vol dir, i que llavors primer i el 
segon, o únicament s’aprovaria només el punt setè. 
 
MARIJÓ RIBA 
 
Jo demanaria això. 
 
ALCALDESSA 
 
A veure, donada la situació i també degut a diversos temes que volíem... jo 
proposaria, degut a la situació, com que crec que no ve d’unes setmanes, 
deixar-ho sobre la taula, acabar-ho de revisar tot i ho portem al següent Ple, si 
els hi sembla.  D’acord? 
 
Senyor Rodríguez. 
 
SANTIAGO RODRÍGUEZ 
 
Gràcies.  És precisament per avalar aquesta decisió que ha pres l’equip de 
govern, fruit d’aquesta situació.  Que si serveix d’alguna cosa, nosaltres que 
ens hem mirat l’expedient, efectivament hem vist que hi ha una modificació 
dels Estatuts adreçada a que l’Associació d’Amics tingui cabuda en aquest 
Organisme Autònom, però en canvi quan es proposa el nomenament de les 
persones, només es fa el nomenament de dues persones, i no s’incorpora una 
tercera persona en representació de l’Associació d’Amics.  Aquesta és la 
nostra impresió que hem tingut de la consulta de l’expedient. 
 
Fet aquest aclariment, dir, posicionar-nos i per què hem demanat que quedés 
sobre la taula.  I en això em remeto al debat històric que des del nostre grup 
hem tingut sobre aquest Organisme Autònom, que ha de gestionar el patrimoni 
cultural de la ciutat, que gestiona el patrimoni cultural de la ciutat, i en el qual 
només hi tenen cabuda dos grups municipals, i ens sembla que és 
absolutament inusual que hi hagin altres grups municipals que quedin 
despenjats d’aquest Organisme Autònom.  Primera circumstància. 
 



 

Segona circumstància.  És possible que hi hagin altres grups municipals que 
se sentin representats per terceres persones, o perquè han tingut o van tenir 
en el seu moment l’oportunitat de proposar persones.  Nosaltres, en el seu 
moment, quan se’ns va demanar, no ara –també en volem deixar constància 
d’això-, no ara, perquè tampoc no se’ns ha demanat, però sí que en una altra 
ocasió que se’ns va demanar, nosaltres vam fer una proposta d’algunes 
persones per formar part d’aquest Organisme Autònom, i se’ns van rebutjar 
dient que no reunien els requisits que sí que s’exigia en el conjunt de patrons.  
Cosa que, sense tenir absolutament res en contra de les persones que avui es 
proposen, desconeixem els mèrits que avalen que aquestes persones sí poden 
formar part de l’Organisme Autònom, i en canvi no poden formar-ne part altres 
persones, o bé proposades per un grup municipal, o bé en representació del 
grup municipal.  I per això la reflexió que fem és demanar a l’equip de govern 
que, posats a modificar els Estatuts d’aquest organisme, es faci però d’alguna 
manera es normalitzi donant cabuda al conjunt de grups municipals en aquest 
Organisme que, repeteixo i reitero, gestiona d’alguna manera el patrimoni 
cultural de la nostra ciutat. 
 
ALCALDESSA 
 
Sí, de totes maneres s’ha dit que es deixava el punt sobre la taula, per tant el 
debat penso... - no, tot i així li donaré la paraula, senyor Elena-, es deixarà 
sobre la taula i per tant el debat serà a posteriori.  Tot i així jo voldria remarcar 
que els acords que es porten a ratificació provenen d’unes reunions i d’uns 
acords presos en el si de l’Organisme Autònom.   
 
I en tot cas, senyor Rodríguez, ja que hi ha hagut aquest comentari per part 
seva i ja s’havia comentat abans a l’entrada, el que farem és aquest debat 
passar-lo a la Comisió Informativa, tal com vostè ha comentat.  Però com que 
ho deixem sobre la taula, em penso... donaré la paraula al senyor Elena, 
perquè ja ha intervingut tothom, però en parlarem a nivell de Comisió 
Informativa.  Senyor Elena. 
 
JOAN IGNASI ELENA 
 
Més que res jo no hauria intervingut donat que s’ha deixat sobre la taula, però 
és clar, si es deixa sobre la taula es deixa sobre la taula.  Si es deixa sobre la 
taula i llavors es fan afirmacions que des del nostre punt de vista no 
corresponen a la realitat, permeti’m que matitzi.  Es va arribar a un acord de 23 
regidors d’aquest Ple municipal amb relació a un número de persones, a unes 
persones que formarien part de l’Organisme Autònom, del Patronat de 
l’Organisme Autònom, persones la majoria de les quals no tenen cap implicació 
partidària, excepte... en aquest Consistori, excepte naturalment el president, 
que és l’alcaldesa, el vicepresident, que és la regidora de Cultura, i un 



 

representant del principal partit de l’oposició.  Així vam acordar-ho la majoria 
de grups municipals a l’anterior Consistori amb una vocació, que era incorporar 
en el Patronat de l’Organisme Autònom persones que no fossin una 
reproducció mimètica d’aquest Ple municipal, i en aquest sentit hi va haver un 
ampli consens de que això fos així.   
 
Ho dic perquè s’ha reproduït aquesta discusió en diferents plens municipals, 
tenim una posició discrepant, però en tot cas com ha afirmat la seva posició, jo 
també volia expresar la que va ser la posició majoritària en aquell Consistori.  
Per altra banda, penso que no ha sigut el mecanisme que s’ha utilitzat en 
aquesta ocasió, però temps tindrem per parlar-ho en el proper Ple municipal. 
 
ALCALDESSA 
 
Sí, bueno, amb tot això, com que ho deixem sobre la taula perquè també hi ha 
aquest petit tema que hem d’aclarir en quant a quins són els acords que es 
prenen, ho debatrem a Comisió Informativa i ho portarem al següent Ple.  
 
Senyor Rodríguez. 
 
SANTIAGO RODRÍGUEZ 
 
Senyora alcaldesa, reconeixerà que la petició de que això, tot i que no ho ha 
suscitat el debat, però la petició de que aquest punt quedés sobre la taula ha 
sorgit de la petició d’aquest grup municipal, abans de començar el Ple en 
relació amb això.  Primera qüestió. 
 
ALCALDESSA 
 
Així ho he dit, senyor Rodríguez. 
 
SANTIAGO RODRÍGUEZ 
 
Segona qüestió.  En el seu moment vostès van arribar als acords que 
volguessin arribar, evidentment, tots els grups municipals van tenir oportunitat 
de proposar membres d’aquest Organisme Autònom, i l’única proposta que es 
va rebutjar va ser la que va fer el Partit Popular.  Home, clar, d’aquesta manera 
és fàcil tenir 23 de 25 vots, no?  Tenim representació de tots els grups menys 
d’un determinat grup municipal, primera qüestió. 
 
Segona qüestió.  Vostè ho ha dit, no?, però deixi’m que li reiteri la petició de 
que aquests debats es facin en Comisió Informativa, no en l’Organisme 
Autònom, perquè, sap què passa en l’Organisme Autònom?, no hi tenim 
representació.  Gràcies. 



 

 
ALCALDESSA 
 
D’acord.  Ho hem deixat sobre la taula, per tant d’aquí al proper Ple farem les 
tasques que calen per poguer arribar a un acord en aquest sentit.  Gràcies. 
 
Es deixa aquest punt sobre la taula. 

 
  16. PROMOCIÓ DE LA CIUTAT. SEPARACIÓ DE LA XARXA DE 

MUNICIPIS INDIANS. 
 
ALCALDESSA 
 
Passem al següent punt, que és el punt número setze.  Separació de la Xarxa 
de Municipis Indians.  Senyor secretari. 
 
El secretari llegeix la part dispositiva de la proposta següent: 
 
El Ple de la Corporació, en la sessió ordinària del dia 7 de juliol de 2008 va 
acordar adherir-se a l’Associació “Xarxa de Municipis Indians”. 
 
L’aportació ordinària a la Xarxa, notificada a l’Ajuntament per a l’exercici de 
2012, és de tres mil euros (3.000.- €), el que multiplica per cinc l’aportació 
prevista. El pressupost de la regidoria no pot assumir la quota sol·licitada per 
al present exercici. 
 
La Comissió Informativa de l’Àrea de Promoció de la Ciutat va ser informada 
de la present proposta en data 18 de maig de 2012. 
 
L’article 3.2. dels Estatuts de la Xarxa de Municipis Indians disposa que 
qualsevol municipi membre pot separar-se previ acord plenari de la Corporació 
Corresponent. 
 
És per això que aquesta regidoria proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció del 
següent 
 

ACORD 
 
 

“PRIMER. El Ple de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú ACORDA separar-se 
de la Xarxa de Municipis Indians. 
 
SEGON. Notifiquis el present acord a la Presidència de la Xarxa i a tots els 
ajuntaments dels municipis que son membres.” 



 

ALCALDESSA 
 
Gràcies.  Senyora Riba. 
 
MARIJÓ RIBA 
 
Sí, gràcies alcaldesa.  Res, per explicar que s’ha decidit donar-nos de baixa 
d’aquesta Xarxa de Municipis Indians i el motiu és prioritàriament l’econòmic.  
És una quota de 3.000 euros i en aquests moments ha semblat que -es va 
parlar ja en Comisió Informativa també-, ha semblat doncs que el retorn 
diguem, l’ús d’aquests 3.000 euros no és l’adequat que podríem tenir degut 
també a la situació financera que patim a la Regidoria en aquests moments.  
 
ALCALDESSA 
 
Gràcies, senyora Riba.  Senyor Font... perdó, senyor Claver primer. 
 
MANEL CLAVER 
 
Gràcies, senyora alcaldessa.  Aviam, aquest regidor torna a reiterar el que va 
manifestar a la Comissió.  La nostra decepció de que marxem d’aquesta 
xarxa. Primer per una simple raó, que possiblement una de les ciutats a 
Catalunya amb més patrimoni indià és Vilanova i la Geltrú.  Per tant, una de 
les principals ciutats amb més patrimoni indià no hi sigui en aquesta xarxa, 
entenc els 3.000 euros, els entenc i ho vaig manifestar a la Comissió, però 
hem estat parlant ara que hem gastat 2.500 euros més en l’espai E.  Podíem 
pensar que també tenim certa prioritat si volem promocionar tota la ciutat, tota 
la ciutat, està bé que estiguéssim en aquesta xarxa.  Potser ara, perquè no 
està pressupostat, haguem de sortir, però jo el que demano al govern és que 
per al proper any pensi de que és important que estem en aquestes xarxes, és 
una manera de difondre la nostra ciutat.  Res més, gràcies. 
 
ALCALDESSA 
 
Gràcies, senyor Claver.  Senyor Font. 
 
MARC FONT 
 
Gràcies.  Primer de tot recordar que el nostre grup municipal va ser l’únic que 
es va oposar a l’entrada, si no recordo malament, l’entrada en aquesta Xarxa 
l’any 2008.  Ens hi vem oposar perquè no acabàvem de veure clar que fos útil 
per a la ciutat, sembla que finalment així ha estat.  Crec que no ens l’hem 
cregut ni s’ha cregut aquí a Vilanova ni a la majoria de municipis.  Si no 
m’equivoco l’únic que ha intentat tirar una mica del carro ha estat Begur.  I 



 

nosaltres ja en aquell moment doncs no vèiem clar això, que estem a vegades 
o entrem a moltes xarxes, a molts organismes, a moltes associacions de 
municipis, que algunes vegades, doncs com aquest, ens aporten ben poc per 
a la ciutat. 
 
Per altra banda, doncs com ens deia el senyor Claver, també és de lamentar 
doncs que part d’aquest patrimoni que tenim en temes indians, ja que creiem 
que aquesta no és la manera, que no es puguin promocionar d’altres maneres 
i posar en valor.  Només fer aquest comentari.  Gràcies. 
 
ALCALDESSA 
 
Gràcies.  Senyor Rodríguez. 
 
SANTIAGO RODRÍGUEZ 
 
Gràcies.  Bé, ens posicionarem a favor d’aquest punt i també aprofitar per 
deixar clar el nostre posicionament.  Nosaltres preferim gastar 2.500 euros 
més en fer la Fira d’Educació, que no pas 2.500 euros més per pertànyer a 
una associació de municipis que no sabem ben bé quins beneficis en treu la 
ciutat.  Gràcies. 
 
ALCALDESSA 
 
Gràcies, senyor Rodríguez.  Senyor Martorell. 
 
JOAN MARTORELL 
 
Sí, gràcies senyora alcaldesa.  Bé, nosaltres ens abstindrem, però és una 
llàstima que ens donem de baixa d’una entitat molt nova, que pretenia 
precisament difondre el coneixement del món dels indians i dels municipis 
indians de Catalunya.  És una línia... podem compartir potser el tema de 
prioritats, l’argument del govern no el compartim, però si és aquest el 
capteniment de la Regidoria de Cultura, però sí que en qualsevol cas el tema 
dels indians i de la promoció del món dels indians ens sembla importantíssim 
per a una ciutat com la nostra, i què millor que formar part d’una associació 
incipient, que es va crear fa poc, i per tant té poc recorregut, però que va en 
funció de les ganes que un hi posi en aquestes associacions tan incipients de 
fer feina, doncs si no hi som segur que no hi farem res.  I per tant, és una 
oportunitat... entenem que és una oportunitat perduda, però si és una prioritat 
de la Regidoria de Cultura per dedicar-ho a altres objectius, ens abstindrem. 
 
 
 



 

ALCALDESSA 
 
Gràcies, senyor Martorell.  Senyora Riba. 
 
MARIJÓ RIBA 
 
Sí, només per tancar ja.  En cap moment donar-se de baixa d’aquesta xarxa 
vol dir prescindir o obviar que formem part, o que tenim un patrimoni important 
com el que tenim d’indianos i amb això hi estem treballant i estem treballant 
des del patrimoni, estem treballant també conjuntament fins i tot amb el 
Consell Comarcal del Garraf a partir de jornades de patrimoni que 
s’organitzaran properament. 
 
Sí que és interessant formar part d’una xarxa que promocioni aquest 
patrimoni, però una xarxa que funcioni.  En aquests moments i degut a les 
prioritats o les dificultats, més que prioritats, que té la Regidoria 
econòmicament, no s’ha vist que enguany se’n pugui treure un profit important 
d’aquesta quantitat.  És per això que s’ha decidit, però sí senyor Claver, també 
ho vem comentar aixíns en Comisió Informativa, que continuarem amatents a 
aquesta xarxa veient el seu funcionament, i si en el futur hi veiem que hi ha 
una possibilitat d’incorporar-nos i que d’això en puguem treure profit, doncs 
així ho farem.  Gràcies. 
 
ALCALDESSA 
 
Gràcies, senyora Riba.  Per tant, si no hi han més paraules, passem a la 
votació.  Vots a favor?  Vots en contra?  Abstencions?  S’aprova amb els vots 
a favor de l’equip de govern i el Partit Popular, i amb l’abstenció de la resta de 
grups... perdó, i de la CUP, vots a favor també de la CUP. 
 
Es vota la proposta, la qual s’aprova amb el resultat següent: 
 
  Vots a favor: CIU, PP i CUP (15) 
  Abstencions: PSC i ICV (9) 
 
A l’inici de la votació el Sr. JOAN IGNASI ELENA s’abstenta de la sala, per 
tant el seu vot computa com d’abstenció, reincorporant-se un cop finalitzada la 
votació. 
 
 

  17. PROMOCIÓ DE LA CIUTAT. III PREMI ROIG TOQUÉS, VILANOVA 
I LA GELTRÚ. 

 
 



 

ALCALDESSA 
 
Molt bé, passem al següent punt, que és el punt número disset.  Tercer premi 
Roig Toqués Vilanova i la Geltrú.  Senyor secretari. 
 
El secretari llegeix la part dispositiva de la proposta següent: 
 
L’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú ha instituït el Premi Francesc Roig 
Toqués, Vilanova i la Geltrú com a reconeixement de la persona del Sr. Roig 
Toqués i la seva feina, i que servirà per donar a conèixer i reconèixer 
institucions, persones o col·lectius que hagin fet una tasca per divulgar, 
promocionar o impulsar tants aspectes relatius al mar. 
 
D’acord amb les bases del premi, el jurat reunit el dia 24 de maig de 2012 va 
acordar per unanimitat l’atorgament del III PREMI ROIG TOQUÉS, VILANOVA 
I LA GELTRÚ al senyor JULIO VILLAR GURRUCHAGA. 
 
És per això que aquesta regidoria proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció del 
següent 

ACORD 
 

“S’acorda ATORGAR el “III PREMI ROIG TOQUÉS, VILANOVA I LA GELTRÚ” 
al senyor JULIO VILLAR GURRUCHAGA, d’acord amb l’acta de la reunió del 
jurat de data 24 de maig de 2012.” 
 
 
ALCALDESSA 
 
Gràcies.  Senyora Riba. 
 
MARIJÓ RIBA 
 
Gràcies, alcaldesa.  Reunit el jurat del Premi, del III Premi Roig Toqués, es va 
decidir doncs concedir-li a Julio Villar Gurruchaga.  Aquest és un senyor que va 
néixer a Donosti el 1943, i que tot i que va començar una carrera com a 
alpinista, sí que ha fet una de les... va destacar amb una aventura marinera 
que va... és un navegant, diguéssim, intrèpid, perquè amb un vaixell veler de 7 
metres d’eslora, doncs va decidir fer la volta al món i va estar durant 3 anys i 
mig tombant per aquests mars del globus.  Quan va tornar, va fer un llibre que 
ha estat referent de navegants, que continua sent encara avui en dia referent 
de navegants, i el jurat, per unanimitat, doncs va decidir concedir-li el premi al 
senyor Julio Villar.  Gràcies. 
 
 



 

ALCALDESSA 
 
Gràcies.  Alguna paraula?  Senyor Arrufat. 
 
QUIM ARRUFAT 
 
Bé, reiterar el que també vam recordar en la Comisió Informativa on va ser 
tractat aquest punt, que és animar a que... nosaltres vam considerar que el 
llegat de Roig Toqués era no només la memòria de la seva persona, sinó tot el 
seu llegat prou digne de ser conservat i de ser recordat i de ser impulsat, 
excusa per projectar Vilanova, o argument per projectar Vilanova fora de les 
seves fronteres.  I enteníem que el Premi Roig Toqués era una bona ocasió i 
així ho vam manifestar en el moment que es va plantejar des de l’anterior 
govern com havia de ser el format per premiar gent de Vilanova, gent de 
l’àmbit català, és a dir, de Països Catalans, i gent de la Mediterrània, és a dir, 
una estructuració internacional, nacional i local d’aquest premi que pogués 
projectar el caràcter mariner de Vilanova i esdevenir doncs un premi de 
prestigi, no cal que sigui amb molts diners, però sí justament que anés 
adquirint prestigi al llarg dels anys.  Era un comentari només sobre l’estructura 
d’aquest premi. 
 
Gràcies.  Algun comentari més?  Passem, per tant, a la votació.  Vots a favor? 
S’aprova per unanimitat. 
 
Es vota la proposta, la qual s’aprova per unanimitat dels presents. 

  
  18. SERVEIS A LA CIUTAT. APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ 

PUNTUAL DEL PLA GENERAL D’ORDENACIÓ DE VILANOVA I LA 
GELTRÚ A L’ÀMBIT DE LA UA7 RACÓ DE SANTA LLÚCIA, 
POLÍGONS 2.1. POBLE PESCADOR I  2.2 “LA CUCANYA”. 

 
ALCALDESSA 
 
Passem al punt número divuit, que és l’aprovació de la modificació puntual del 
Pla General d’Ordenació de Vilanova i la Geltrú en l’àmbit de la UA7, Racó de 
Santa Llúcia, polígons 2.1. Poble Pescador i 2.2. La Cucanya.  Senyor 
secretari. 
 
El secretari llegeix la part dispositiva de la proposta: 
 
I. En data 18 d’abril de 2012 (registre d’entrada núm. 8916), l’entitat mercantil 
Reprentex SL, ha presentat a l’Ajuntament el document de Modificació Puntual 
del Pla General d’Ordenació Urbana (MPPGOU) a l’àmbit de la UA7, Racó de 
Santa Llúcia, polígons 2.1 “Poble Pescador” i 2.2, “La Cucanya”, redactat pels 



 

equips redactors AIM3 i Taller-Tres Arquitectura, S.L.P., signat pels 
arquitectes Jordi Artigas i Modesto Escribano, sol·licitant la tramitació per a la 
seva aprovació inicial. 
 
El 26 d’abril de 2012 (registre d’entrada núm. 9680), Mediterrània de 
Geoserveis, en nom de Reprentex SL, ha presentat l’Informe Ambiental i 
l’Estudi d’Impacte i Integració Paisatgística de la referida MPPGOU. 
 

II. D’acord amb la Memòria Justificativa del document de Modificació puntual 
del PGO objecte del present expedient, els objectius i criteris de dita 
modificació a l’àmbit de la UA7 estan dirigits a millorar els problemes d’accés i 
mobilitat, aconseguir una major connexió i relació entre el vial d’accés rodat i 
el de ronda, així com entre les diferents peces de la zona verda, i reordenar la 
forma i col·locació de la zona hotelera per a un millor encaix de les condicions 
d’edificació i afavorir la integració en l’entorn. 

Per a aconseguir aquests objectius, la modificació puntual consisteix 
fonamentalment en: 

1. Ajustos en la delimitació dels polígons 2.1 i 2.2 de la UA7 Racó de Santa 
Llúcia: de forma coherent amb la realitat física existent i la proposta 
d’ordenació, el document de modificació proposa introduir uns petits ajustos i 
precisions en la delimitació dels polígons 2.1 i 2.2 de la UA7.    

2. Modificar l’ordenació del polígon 2.2 i una petita part del polígon 2.1 de 
l’UA7 Racó de Santa Llúcia, per tal de millorar l’accés i mobilitat a l’àmbit, així 
com fer factibles les condicions d’edificació de la zona hotelera. 

3. Modificar la normativa de la clau hotelera amb l’objectiu de permetre la 
implantació de l’edificació de la zona hotelera amb unes condicions 
d’integració amb l’entorn i adaptació topogràfica més favorables. 

4. No es modifiquen els paràmetres urbanístics fonamentals: les cessions de 
sòl públic augmenten lleugerament, mentre que els usos i el sostre màxim 
permès es mantenen. 

El document de modificació de PGO presentat incorpora la següent 
documentació: 

1.- Memòria informativa. 

2.- Memòria de l’ordenació. 

3.- Normativa. 

4.- Estudi d’avaluació de la mobilitat generada. 

5.- Sistema d’actuació i pla d’etapes. 

6.- Avaluació econòmica i financera. 



 

7.- Plànols d’informació. 

8.- Plànols d’ordenació. 

Com a annexos al document, s’integren un document justificatiu del 
compliment de l’establert a l’article 98 del Text refós de la Llei d’urbanisme de 
Catalunya en quant a la modificació de sistemes d’espais lliures, així com un 
estudi d’impacte i integració paisatgística.  

Pel que fa al primer cas, aquest document respon al fet que en relació a la 
zona verda del polígon 2.1 inclosa dins l’àmbit de la modificació com a 
conseqüència del nou traçat de l’ampliació del pont, es trasllada del costat est 
del carrer al costat oest, la qual cosa, si bé no suposa cap alteració de la 
funcionalitat d’aquests espais, sí suposa (dins del polígon 2.1) una disminució 
de la superfície de 19,20 m2, superfície que es trasllada dins del polígon 2.2, 
però dins l’àmbit de la modificació, la superfície d’espais lliures és superior a la 
superfície del planejament vigent en poc més d’un 3%. 

Quant a l’estudi d’impacte i integració paisatgística, aquest conclou en el sentit 
que la present modificació de PGO en l’àmbit de la UA7, polígons 2.1 i 2.2, 
suposa una millora des del punt de vista de l’espai escènic respecte el 
planejament actual, segons els anàlisis i justificacions que figuren en dit 
document. Caldrà, però, que el projecte que se’n derivi tingui en compte els 
criteris d’integració esmentats en dit estudi per integrar de forma harmònica el 
conjunt en el seu entorn.     

 
III. D’acord amb l’article 76.2 en relació a l’article 96 del Decret Legislatiu 
1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme, 
modificat per la Llei 3/2012, del 22 de febrer (TRLUC), correspon als 
ajuntaments formular els plans d’ordenació urbanística municipals i les seves 
modificacions. D’altra banda, de conformitat amb l’article 101.3 la iniciativa 
privada no té dret al tràmit per a l’aprovació de les propostes de modificació 
dels plans d’ordenació urbanística municipal que presenti. Tanmateix, 
l’ajuntament pot assumir expressament la iniciativa pública per a formular-les. 
 
Així, de conformitat amb l’art. 117.3  del Reglament de la Llei d’urbanisme, la 
tramitació de les modificacions dels plans urbanístics se subjecta al mateix 
procediment que la seva formació. No obstant això, en el cas de modificació 
del pla d'ordenació urbanística municipal no són obligatòries les actuacions 
preparatòries assenyalades a l'apartat 1, lletres b) i c) de l'article 101 d'aquest 
Reglament, i el tràmit d'audiència que preveu l'article 83.7 de la Llei 
d'urbanisme només s'ha de concedir, si s'escau, als ajuntaments el terme 
municipal dels quals confini amb l'àmbit de la modificació. 
 
D’altra banda, l’art. 118 del reiterat Reglament regula les determinacions i 
documentació de les modificacions dels instruments de planejament 



 

urbanístic. Així, en el seu apartat 1r estableix que les modificacions dels plans 
urbanístics han de contenir les determinacions adequades a llur finalitat 
específica, d'entre les pròpies de la figura de planejament modificada i, en 
qualsevol cas, han de: 

a)  Justificar la conveniència de la modificació i de les noves determinacions 
que s'introdueixen. 

b)  Identificar i descriure, en la documentació escrita i gràfica, les 
determinacions i les normes urbanístiques objecte de modificació. 

c)  Establir, mitjançant les normes urbanístiques i els plànols d'ordenació 
corresponents, les determinacions que s'introdueixen amb la modificació i 
que substitueixen les precedents. 

d)  Justificar el compliment, si s'escau, de l'increment de les reserves de sòl 
per a espais lliures públics i equipaments públics que exigeixen els 
apartats 2, 3 i 4 de l'article 94 de la Llei d'urbanisme.  

Per últim, l’apartat 4t d’aquest article 118 estableix que les modificacions dels 
plans urbanístics han d'estar integrades per la documentació adequada a la 
finalitat, contingut i abast de la modificació. En tot cas, han d'incorporar 
l'informe ambiental corresponent a les modificacions de plans urbanístics que 
se sotmetin a avaluació ambiental o aquelles altres que tinguin alguna 
repercussió ambiental. També s'ha d'incorporar un estudi d'avaluació de la 
mobilitat generada, en els casos que així ho estableixi la legislació vigent.  

IV. En el present supòsit, i tal i com es desprèn de l’informe de l’arquitecte 
municipal que figura integrat a l’expedient, la present modificació de PGO 
conté tota la documentació que preveu la legislació urbanística i el 
planejament general vigent per a modificacions del planejament general en sòl 
urbà no consolidat, pels casos en que el planejament general concreta 
l’ordenació de detall. No hi ha, per tant, mancances de documentació. 

A més, no presenta cap dels casos recollits per la legislació urbanística que 
obliguen a denegar l’aprovació, ni conté cap de les característiques que 
obliguen a sotmetre el document al tràmit d’avaluació ambiental, d’acord amb 
la legislació urbanística i ambiental vigents.  

El referit informe tècnic de l’arquitecte municipal conclou, entre d’altres, 
informar favorablement l’aprovació inicial del document presentat, 
condicionada al lliurament d’un document refós per a l’aprovació provisional 
que incorpori les prescripcions de l’apartat 3 de dit informe tècnic . 

 



 

V. En compliment dels objectius propis d’aquesta modificació i a l’empara de 
l’establert a l’article 73.2 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual 
s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme de Catalunya (TRLUC), així com 
a l’art. 102 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el 
Reglament de la Llei d’urbanisme, cal acordar dins la totalitat de l’àmbit 
objecte d’aquest expedient la suspensió de la tramitació de qualsevol plans 
urbanístics derivats i d’instruments de gestió urbanística i d’urbanització, així 
com de l’atorgament de totes aquelles llicències, que contradiguin o no 
compleixin en ambdós supòsits amb la totalitat dels paràmetres tant de la 
normativa vigent, com de la proposada en la modificació.  

 
De conformitat amb l’article 74.1 TRLUC i l’article 103.3 del Decret 305/2006, 
de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’urbanisme, si amb 
anterioritat a l’aprovació inicial no s’hagués acordat la suspensió potestativa 
(com és el cas), la suspensió que s’acordi amb motiu de l’aprovació inicial pot 
tenir una durada màxima de dos anys. Els seus efectes s’extingiran en els 
supòsits previstos a l’article 103.4 del Reglament de la Llei d’urbanisme.  
 
Un cop exhaurits els efectes de l’acord de suspensió, no se’n pot adoptar cap 
de nou per al mateix àmbit i per a idèntica finalitat, fins que no hauran 
transcorregut tres anys des de la data d’exhauriment dels efectes (art. 74 
TRLUC i 103.5 RLUC). 
 
D’acord amb l’article 102.4 del Reglament de la Llei d’Urbanisme, mentre 
estigui suspesa la tramitació de procediments i l’atorgament de llicències en 
aplicació del que estableix l’article 73.2 de la Llei d’urbanisme, es podrien 
tramitar els instruments o atorgar les llicències fonamentats en el règim vigent 
que siguin compatibles amb les determinacions del nou planejament 
inicialment aprovat, en el cas que, per la naturalesa dels canvis proposats, no 
es posi en risc l’aplicació del nou planejament, una vegada definitivament 
aprovat. 
 
VI. L’òrgan municipal competent per a l’adopció dels acords d’aprovació inicial 
i provisional de la present Modificació Puntual de Pla General és el Ple de 
l’Ajuntament, de conformitat amb l’article 22.2 c) de la Llei de Bases de Règim 
Local. La seva tramitació s’ha de subjectar a les mateixes disposicions que en 
regeixen la formació, (concretament, arts. 96 i 85 del Text refós de la Llei 
d’urbanisme).  
 
L’acord d’aprovació inicial s’haurà de publicar en el Butlletí Oficial de la 
Província, en el tauler d’anuncis de la Corporació, en un dels diaris de premsa 
periòdica de més divulgació en l’àmbit municipal i en la web municipal 
d’aquest Ajuntament, i sotmetre’l a informació pública pel termini d’un mes des 
de la darrera publicació obligatòria, de conformitat amb l’article 23 del 



 

Reglament de la Llei d’urbanisme, i 96 i 85 del Text refós de la Llei 
d’urbanisme.    
 
Simultàniament al tràmit d’informació pública, s’ha de sol·licitar un informe als 
organismes afectats per raó de llurs competències sectorials, els quals l’han 
d’emetre en el termini d’un mes, llevat que una disposició n’autoritzi un de més 
llarg (art. 85.5 TRLUC).   
 
D’acord amb l’article 98.2 del TRLUC, el conseller o consellera competent en 
matèria d’urbanisme aprova definitivament la modificació de les figures de 
planejament a què fa referència l’apartat 1 de dit article (modificació dels 
sistemes urbanístics d’espais lliures, zones verdes o d’equipaments esportius), 
amb informe previ favorable de la comissió territorial d’urbanisme competent i 
de la Comissió d’Urbanisme de Catalunya. 
 

Per tot l’exposat, vist el document de Modificació puntual de PGO, presentat a 
instàncies de l’entitat mercantil “Reprentex, SL”, segons document elaborat 
pels equips redactors AIM3 i Taller-Tres Arquitectura, S.L.P, signat pels 
arquitectes Jordi Artigas i Modesto Escribano per al tràmit d’aprovació inicial; 
així com l’informe favorable de l’arquitecte municipal que figura a l’expedient 
(el qual condiciona l’aprovació inicial al lliurament d’un document refós per a 
l’aprovació provisional que incorpori les prescripcions de l’apartat 3 de dit 
informe tècnic), i l’informe jurídic incorporat a l’expedient, i de conformitat amb 
el Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la 
Llei d’urbanisme i el Reglament que la desenvolupa, la Comissió Informativa 
de Serveis a la Ciutat proposa al Ple de l'Ajuntament, l’adopció del següent 
 

ACORD: 
 
“PRIMER. Aprovar inicialment la Modificació puntual del Pla general 
d’ordenació urbana de Vilanova i la Geltrú, a l’àmbit de la UA7, Racó de Santa 
Llúcia, polígons 2.1 “Poble Pescador” i 2.2, “La Cucanya”, presentat a 
instàncies de l’entitat mercantil “Reprentex, SL”, segons document redactat 
pels equips redactors AIM3 i Taller-Tres Arquitectura, S.L.P., signat pels 
arquitectes Jordi Artigas i Modesto Escribano, assumint expressament la 
iniciativa pública per a la seva formulació, d’acord amb l’article 101.3 del Text 
refós de la Llei d’urbanisme.  
 
De conformitat amb l’informe favorable de l’arquitecte municipal incorporat a 
l’expedient, la present aprovació inicial resta condicionada al lliurament d’un 
document refós per a l’aprovació provisional que incorpori les prescripcions de 
l’apartat 3 de dit informe tècnic. 
 



 

SEGON. En compliment dels objectius propis d’aquesta modificació i a 
l’empara de l’establert a l’article 73.2 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 
d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme de Catalunya 
(TRLUC), així com a l’art. 102 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual 
s’aprova el Reglament de la Llei d’urbanisme, la present modificació de PGO 
comporta dins la totalitat de l’àmbit objecte d’aquest expedient la suspensió de 
la tramitació de qualsevol plans urbanístics derivats i d’instruments de gestió 
urbanística i d’urbanització, així com de l’atorgament de totes aquelles 
llicències, que contradiguin o no compleixin, en ambdós supòsits, amb la 
totalitat dels paràmetres tant de la normativa vigent, com de la proposada en 
la modificació.  
 
De conformitat amb l’article 74.1 TRLUC i l’article 103.3 del Decret 305/2006, 
de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’urbanisme, els 
efectes d’aquesta suspensió tindrà una durada màxima de dos anys, 
comptadors a partir de la data de la seva publicació al BOP, i els seus efectes 
s’extingiran en els supòsits previstos a l’article 103.4 del Reglament de la Llei 
d’urbanisme.  
 
Un cop exhaurits els efectes de l’acord de suspensió, no se’n pot adoptar cap 
de nou, per al mateix àmbit i per a idèntica finalitat, fins que no hauran 
transcorregut tres anys des de la data d’exhauriment dels efectes (art. 74 
TRLUC i 103.5 RLUC). 
 
D’acord amb l’article 102.4 del Reglament de la Llei d’urbanisme, mentre 
estigui suspesa la tramitació de procediments i l’atorgament de llicències en 
aplicació del que estableix l’article 73.2 de la Llei d’urbanisme, es podrien 
tramitar els instruments o atorgar les llicències fonamentats en el règim vigent 
que siguin compatibles amb les determinacions del nou planejament 
inicialment aprovat, en el cas que, per la naturalesa dels canvis proposats, no 
es posi en risc l’aplicació del nou planejament, una vegada definitivament 
aprovat. 
 
TERCER.  Publicar el present acord i sotmetre’l a informació pública pel 
termini d’UN (1) MES des de la darrera publicació obligatòria, de conformitat 
amb l’article 23 del Reglament de la Llei d’urbanisme i articles 96 i 85 del Text 
refós de la Llei d’urbanisme.    
 
Simultàniament al tràmit d’informació pública, s’ha de sol·licitar un informe als 
organismes afectats per raó de llurs competències sectorials, els quals l’han 
d’emetre en el termini d’un mes, llevat que una disposició n’autoritzi un de més 
llarg (art. 85.5 TRLUC).   
 
QUART. Notificar el present acord a l’entitat mercantil REPRENTEX, SL.”  



 

 
 
ALCALDESSA 
 
Gràcies, senyor secretari. Senyor Giribet. 
 
JOAN GIRIBET 
 
Gràcies alcaldesa.  Bueno, en tot cas comentar que el que pretén la 
modificació és ajustar les geometries de les qualificacions urbanístiques 
assignades al Pla General, amb la finalitat de trobar una millora, un resultat 
final amb l’actuació que s’hi preveu, amb lo qual el que s’està plantejant no és 
fer cap augment d’edificabilitat, ni cap reducció d’espais verds, ni cap 
modificació més d’aquest estil, simplement el que fa és reordenar els espais 
que organitzen o que formen part d’aquest àmbit.  El resultat, en tot cas també 
al que els espais públics es refereix, pretén millorar la distribució dels mateixos 
sobre l’àmbit i la seva funcionalitat. 
 
Per fer una breu descripció del que pretén fer la modificació, llegiré textualment 
el que els tècnics han indicat: 
 
“Es prolonga el carrer per darrere del solar destinat a hotel, facilitant la 
continuïtat de l’itinerari cap a la plaça de St. Gervasi i el moviment i 
l’estacionament de vehicles generat per l’hotel.” 
 
En aquest cas el que es pretén és reduir l’afectació de Renfe, retirant d’alguna 
manera tota la zona edificada més propera a la via.  Només es pot fer 
mitjançant un vial, ja que l’afectació aproximadament és d’uns 60 metros, en el 
cas de que hi hagi un vial es redueix... ai, perdó, d’uns 20 metros.  En el cas de 
que hi hagi un vial es redueix aproximadament a uns 8 metros, que és el que 
faria aquest vial, amb lo qual el que es pot fer és l’àmbit d’edificació més ampli, 
i reduir d’aquesta manera l’alçada de l’edificació que ja està permesa. 
 
“Es distribueix la zona verda que s’agrupava sobre el solar hoteler i les cases 
de pescadors, estirant-la per davant del dit solar, tot donant així continuïtat a 
l’espai lliure públic per la vora costanera i la possibilitat d’implantació del 
sender pedalable.” 
 
També en aquest cas hi havia una zona verda que estava molt agrupada, que 
es pretén estirar-la i passar-la per davant de tota la franja de l’àmbit, amb lo 
qual també s’integraria tot el que té que veure amb el camí pedalable.   
 
“Es proposa un pont nou sobre la via del ferrocarril, més ben implantat amb 
relació a les directrius de la xarxa viària que ha de millorar el moviment de la 



 

circulació de vehicles, alhora que es reconverteix l’existent per al seu ús 
exclusiu de vianants i bicicletes.” 
 
Ja sabem que el pont que en aquest moment existeix és un pont amb unes 
condicions bastant precàries.  Amb aquesta modificació es planteja un nou 
pont, que el que farà és que l’altre tingui només un ús molt més limitat. 
 
El resultat, pel que fa a l’espai privat, millora possibilitar una implantació més 
relaxada de l’edificació assignada al Pla General.  El que volíem precisament 
plantejar és el que he dit abans, vull dir, el Pla General obligava per l’àmbit que 
quedava previst per a l’edificació un edifici molt més concentrat, que d’alguna 
manera produïa una afectació més important amb lo que era l’impacte 
paisatgístic.  El poder d’alguna manera dilatar aquesta zona d’edificabilitat 
permet que l’edifici agafi menys alçada i que d’alguna manera tingui menys 
impacte sobre l’entorn. 
 
“El carrer que se situa entre la via del ferrocarril i el solar permet disminuir 
l’amplària d’afectació per servitud ferroviària sobre el solar.” Que és el que he 
comentat prèviament.   
 
“La disposició proposada per a la zona verda permet disminuir l’afectació de 
les delimitacions i servituds de la línia de costa.  I ambdues reduccions de 
l’afectació permeten una disposició més plana i de menys alçada de l’edificació 
hotelera”, com he comentat. 
 
ALCALDESSA 
 
Molt bé, gràcies senyor Giribet.  Paraules?  Senyora Sánchez. 
 
IOLANDA SÁNCHEZ 
 
Bé, per manifestar el nostre vot favorable i en tot cas doncs felicitar-nos de que 
avui portem doncs a aprovació doncs una modificació de Pla General d’una 
actuació urbanística doncs que al llarg de temps s’ha anat treballant i gestionat 
durant el passat mandat i s’ha acabat de perfilar doncs en aquest mandat.  I 
que bàsicament doncs ha portat doncs negociacions amb la propietat i 
evidentment propostes tècniques.  I en aquest sentit ens hem de felicitar 
perquè bàsicament l’actuació, la proposta, doncs intenta per un costat 
optimitzar, validar i fer doncs que hi hagi activitat econòmica, però amb un 
respecte i una mesura clara i equilibrada respecte l’impacte que pot tenir doncs 
en un espai tan pròxim a la costa.   
 
I en aquest sentit crec que ens hem de felicitar bàsicament també... i en aquest 
sentit vull agrair el treball que es va fer anteriorment amb l’equip de Medi 



 

Ambient i els tècnics d’Urbanisme per aprofitar doncs que es feia la Unitat 
d’Actuació i que la senda pedalable doncs tingués realment una continuïtat i 
també, per dir-ho així, doncs una proposta de pagament de l’execució 
d’aquesta senda pedalable i de la zona verda que ha de passar per davant i 
que, per tant, doncs avui tindrem realment un veritable, o aconseguirem tenir 
un tros important d’aquest camí de ronda, que farà doncs que la ciutadania en 
general s’acosti i disfruti de la nostra costa, i no exclusivament doncs la 
propietat privada de la Unitat d’Actuació. 
 
ALCALDESSA 
 
Molt bé, gràcies senyora Sánchez.  Senyor Font. 
 
MARC FONT 
 
Gràcies.  Primer de tot dir, bé, estem d’acord amb part del que ha exposat el 
regidor, en quant a que entenem que les modificacions que es presenten 
representen una millora en part en la mobilitat.  Creiem que milloren en part la 
distribució de zona verda i de zona edificable, perquè diguem la zona on es pot 
edificar s’allunya una mica de la costa, posant una mica més de zona verda 
entre on es podrà edificar i el mar.  També és veritat que permet un espai 
doncs de zona verda on abans no hi era, que fa possible que hi hagi el camí de 
ronda o el camí pedalable.  
 
Amb el que no estem tan d’acord, o almenys a mi és el que m’ha semblat 
veient tots els documents, és en que l’hotel serà més baix.  Si no m’equivoco, 
el Pla General ja permetia només planta baixa més dos.  Crec que això queda 
igual, planta baixa més dos, l’únic que l’allunyem del mar, però jo diria que no 
es podien fer més d’aquests pisos.  En tot cas, si m’equivoco doncs estaria bé 
que s’aclarés. 
 
Ara bé, per a nosaltres el problema és un problema d’origen, d’on parteix 
aquest Pla Parcial i de quines premises parteix el Pla General, el POUM.  
Nosaltres creiem que tota aquesta zona d’aquí ja no s’hauria d’haver començat 
a edificar mai.  Entenem que no té sentit que un barri discontinu, lluny de 
Vilanova, que no toca amb la zona consolidada que es fes en el seu moment, 
ja no dic que fos culpa dels que estem aquí, però que en un cert moment 
doncs es permetés que es construís allunyat de Vilanova en una primera línia 
de mar, amb una zona com és la del poble pescador, la Cucanya, Ibersol, 
pràcticament tocant al mar.  Creiem que el problema ja és d’origen.  Si 
d’aquest grup municipal depengués, òbviament, o hagués depengut en aquell 
moment, això ja no s’hagués permès.  Entenem que el Pla Parcial o allò que 
planteja el Pla General per a tota aquesta zona, nosaltres no hi estem d’acord 
en general.  Per varis motius, alguns d’ells doncs perquè talla la connectivitat 



 

biològica entre una zona que aquest grup pretén preservar, que és l’Ortoll, amb 
tota la zona de Platja Llarga i Millera.  Diguem que entre la carretera C-246B i 
la zona de l’Ibersol que s’ha de desenvolupar doncs es talla aquesta 
connectivitat i pel que deia abans, per l’impacte creiem que hi ha des del mar, 
ja tant del que s’ha de fer com del que ja s’ha fet. 
 
Per tant, tot i que ens sembla que diguem que dintre del mal, considerem que 
el mal ja està fet, es millora una mica, entenem que el problema és de partida, 
nosaltres no estem d’acord amb el que hi ha planejat allà i per tant doncs 
entenem que no podem legitimar des de la nostra postura totes aquestes 
actuacions i, per tant, el nostre vot serà contrari.   
 
Volem que no s’entengui que és contrari al tema de promoció econòmica, que 
es pugui fer un hotel.  Des d’aquest grup municipal segurament estarem 
d’acord que es fagin hotels en altres llocs, en altres edificis, doncs sense 
ampliar o sense augmentar en gran mesura la seva... els edificis històrics que 
puguem tenir, com pugui ser el Xalet del Nin, o en altres zones, però creiem 
que aquí a primera línia de mar, una zona allunyada de la ciutat, doncs creiem 
que no és algo positiu per a la ciutat augmentar l’impacte que hi pot haver al 
costat de l’aigua.  Gràcies. 
 
ALCALDESSA 
 
Gràcies, senyor Font.  No volen fer paraules?  Senyor Llobet. 
 
GERARD LLOBET 
 
Sí, gràcies.  Una mica en la línia del que havien expressat els anteriors 
portaveus en el primer apartat.  Efectivament es tracta d’una nova proposta 
d’ordenació que, com ha dit el regidor Marc Font, doncs continua amb la 
mateixa ocupació del territori.  I el que sí que es fa és doncs que hi hagi una 
proposta més horitzontal d’hotel o de projecte d’edificació perquè no tingui un 
impacte visual tan sever.  O sigui, ja reconeix el propi document que hi haurà 
un impacte visual, i en aquest sentit el nostre grup sí que en el projecte definitiu 
doncs vetllarem perquè la integració paisatgística d’aquest projecte sigui la 
més adequada a l’entorn.  Un entorn que és... amb les preexistències que hi 
ha, doncs era difícil ordenar la zona amb una línia ferroviària, amb les 
afectacions ferroviàries, i davant la costa amb la línia marítimoterrestre.   
 
S’ha resolt també el tema de la mobilitat, que era una qüestió doncs important, 
sobretot perquè és un hotel i perquè hi haurà certs moviments en aquella zona, 
i en aquest sentit doncs ho valorem positivament.   
 



 

Finalment doncs això, garantir que el projecte definitiu doncs sigui el màxim 
integrador.  I després una qüestió més d’estil, de cura del document.  Hi ha el 
document annexe de modificació dels sistemes d’espais lliures, que fa 
referència al Pla General de Cercs i a l’àmbit de la Consolació.  Demanaríem 
que es modifiqués, perquè deu ser alguna cosa d’error a l’hora de copiar, allò 
del “copia-pega” alguna qüestió.  Demanaríem... jo ho he vist al punt 1, però si 
es pot fer una revisió de tot el document perquè no hi hagi cap incoherència en 
aquest sentit.  I anunciar doncs el vot a favor. 
 
ALCALDESSA 
 
Molt bé, gràcies.  Senyor Giribet. 
 
JOAN GIRIBET 
 
Bueno, molt bé.  En tot cas agrair als grups el recolzament, en poder tirar 
endavant aquesta modificació i bueno, només per contestar al senyor Font.  A 
veure, entenem la seva posició, però simplement recordar que en aquest cas 
no es modifica res més que uns paràmetres dins d’una... del que el Pla 
General nostro ja recull.  Vull dir que en aquest cas no es fa cap modificació 
que pugui afectar a cap altre augment d’edificabilitat.  Sí que en el cas de les 
dos plantes que parlava vostè abans, dir que bueno, que en tot cas és molt 
diferent al tenir un espai molt més dispers, amb lo qual permet que 
l’edificabilitat quedi més dispersa i no quedi tan concentrada en uns punts, que 
realment a l’hora de produir aquest impacte és una mica més agresiu.  
 
ALCALDESSA 
 
Molt bé, gràcies.  Pues per tant, si ja ha dit això, passem a la votació.  Vots a 
favor?  Vots en contra?  Per tant, s’aprova amb els vots a favor de tots els 
grups, excepte el vot en contra de la CUP.  Gràcies. 
 
Es vota la proposta, la qual s’aprova amb el resultat següent: 
 
  Vots a favor: CIU, PSC, PP i ICV (21) 
  Vots en contra: CUP (3) 
 
 

  19. SERVEIS A LA CIUTAT. APROVACIÓ INICIAL DE L’ORDENANÇA 
ESPECÍFICA REGULADORA DE LES BASES PER A LA 
CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS PER ACTUACIONS DE 
REHABILITACIÓ D’HABITATGES DESOCUPATS QUE ES 
DESTININ A LLOGUER A TRAVÉS DE LA BORSA DE MEDIACIÓ 
PER AL LLOGUER SOCIAL DE VILANOVA I LA GELTRÚ. 



 

ALCALDESSA 
 
Passem al següent punt.  Punt número dinou, d’aprovació inicial de 
l’Ordenança específica reguladora de les bases per a la concessió de 
subvencions per actuacions de rehabilitació d’habitatges desocupats.  Senyor 
secretari. 
 
El secretari llegeix la part dispositiva de la proposta següent: 
 
I. L’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, amb l’objectiu de reduir la presència 
d’immobles desocupats al municipi, està impulsant actuacions per a incentivar 
l’ocupació dels immobles buits del municipi, fomentant així comportaments més 
eficients en l’àmbit de la gestió urbana. 
 
Des de l’any 2009, l’Ajuntament disposa d’un servei de Borsa de Mediació per 
al Lloguer Social, en virtut del conveni signat amb l’Agència de l’Habitatge  de 
Catalunya, en el marc del Decret 13/2010, de 2 de febrer del Pla per al Dret a 
l’Habitatge 2009-2012. 
 
D’acord amb l’article 81.2  del Decret 13/2010, de 2 de febrer, del Pla del Dret 
a l’Habitatge 2009-2012, les borses actuen com a mediadores entre les 
persones propietàries i les llogateres, els donen confiança i garanteixen el 
cobrament i bon ús dels habitatges, negocien rendes de lloguer per sota de 
mercat i cerquen el lloguer més adequat per a cada unitat de convivència que 
sol·licita habitatge. 

L’objecte de les subvencions que es regulen en les presents Bases és concedir 
ajuts a propietaris d’habitatges desocupats del municipi de Vilanova i la Geltrú 
per a obres de rehabilitació, reforma i posada al dia d’aquests habitatges, amb 
la condició que els posin en lloguer a través de la Borsa de Mediació en 
Lloguer Social del municipi; amb la finalitat d’incrementar el parc de lloguer 
social i que compleixin els requisits establerts en el Capítol IV del Decret 
13/2010, de 2 de febrer, del Pla del Dret a l’Habitatge 2009-2012.  
 
II. L’Ordenança General reguladora de la concessió de subvencions aprovada 
pel Ple de l’Ajuntament en data 6 de novembre de 2006 (publicada al BOP 
núm. 68 de 20-3-07) contempla en el seu article 6 el procediment de concessió 
de subvencions en règim de concurrència competitiva, per la qual cosa es fa 
necessària l’existència d’una ordenança per cada convocatòria. Per aquesta 
raó, correspon aprovar la present ordenança específica reguladora d’aquesta 
subvenció, prèviament a la convocatòria corresponent que prendrà base 
d’aquesta, en els termes que s’hi contemplen. Aquestes subvencions es 
concediran en règim de concurrència competitiva, d’acord amb les bases que 
s’estableixen en la present ordenança específica.  
 



 

III. Els articles 60 a 66 del Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels ens 
locals i els articles 178 i 179 del Text Refós de la LMRLC, aprovat pel Decret 
Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, regulen el procediment a seguir per a 
l’aprovació d’ordenances municipals. 
 
IV. Correspon al Ple de la Corporació l’aprovació de les ordenances 
municipals, conforme a l’article 22.2 d) de la Llei Reguladora de les Bases de 
règim local i l’article 52.2 d) del Text Refós de la Llei municipal i de règim local 
de Catalunya. 
 
Per tot l’exposat anteriorment, la Comissió Informativa de l’Àrea de Serveis a la 
Ciutat i Participació proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció del següent   
 

ACORD: 
 
“PRIMER. APROVAR INICIALMENT l’ordenança específica reguladora de les 
bases per a la concessió de subvencions per actuacions de rehabilitació 
d’habitatges desocupats que es destinin a lloguer a través de la borsa de 
mediació per al lloguer social de Vilanova i la Geltrú,  per l’any 2012, segons 
text que s’adjunta al present acord. 
 
SEGON. Sotmetre a informació pública el present expedient i el text de 
l’Ordenança pel termini de TRENTA (30) DIES HÀBILS, a fi que s’hi puguin 
presentar al·legacions, reclamacions o suggeriments, mitjançant la inserció 
dels anuncis corresponents al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, al 
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, a un dels mitjans de comunicació 
escrita diària i en el tauler d’anuncis de la Corporació. 
El termini d’informació pública començarà a comptar des de l’endemà de la 
darrera de les publicacions oficials abans esmentades. 
L’expedient restarà a disposició de qualsevol persona interessada en la 
Regidoria d’Urbanisme, Obres i Habitatge, ubicada al carrer de Josep Llanza 1-
7, 1r, 08800 de Vilanova i la Geltrú (Barcelona). 
 
TERCER. Disposar que si no es formula cap al·legació, reclamació o 
suggeriment durant el termini d’informació pública, l’Ordenança que ara 
s’aprova inicialment  es considerarà aprovada definitivament sense necessitat 
de cap tràmit ulterior.  
 
Un cop aprovada definitivament, l’ordenança es publicarà de la forma següent: 
 
a)  Al tauler d’Edictes i al BOP: el text dels acords plenaris adoptats, així com 

el text íntegre de l’ordenança. 
 



 

b)  Al DOGC: la referència del BOP on s’hagi fet la publicació municipal 
anteriorment esmentada.” 

 
 
ORDENANÇA ESPECÍFICA REGULADORA DE LES BASES PER A LA 
CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS PER ACTUACIONS DE REHABILITACIÓ 
D’HABITATGES DESOCUPATS QUE ES DESTININ A LLOGUER A TRAVÉS DE 
LA BORSA DE MEDIACIÓ PER AL LLOGUER SOCIAL DE VILANOVA I LA 
GELTRÚ,  PER A L’ANY 2012.  
 
 
ARTICLE 1. Objecte de la subvenció. 
L’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, amb l’objectiu de reduir la presència d’immobles 
desocupats al municipi, està impulsant actuacions per a incentivar l’ocupació dels 
immobles buits del municipi, fomentant així comportaments més eficients en l’àmbit de 
la gestió urbana. 
 
Des de l’any 2009, l’Ajuntament disposa d’un servei de Borsa de Mediació per al 
Lloguer Social, en virtut del conveni signat amb l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, 
en el marc del Decret 13/2010, de 2 de febrer del Pla per al Dret a l’Habitatge 2009-
2012. 
 
D’acord amb l’article 81.2  del Decret 13/2010, de 2 de febrer, del Pla del Dret a 
l’Habitatge 2009-2012, les borses actuen com a mediadores entre les persones 
propietàries i les llogateres, els donen confiança i garanteixen el cobrament i bon ús 
dels habitatges, negocien rendes de lloguer per sota de mercat i cerquen el lloguer 
més adequat per a cada unitat de convivència que sol·licita habitatge. 

L’objecte de les subvencions que es regulen en les presents Bases és concedir ajuts a 
propietaris d’habitatges desocupats del municipi de Vilanova i la Geltrú per a obres de 
rehabilitació, reforma i posada al dia d’aquests habitatges, amb la condició que els 
posin en lloguer a través de la Borsa de Mediació en Lloguer Social del municipi; amb 
la finalitat d’incrementar el parc de lloguer social i que compleixin els requisits 
establerts en el Capítol IV del Decret 13/2010, de 2 de febrer, del Pla del Dret a 
l’Habitatge 2009-2012.  
 
ARTICLE 2. Règim jurídic. 
La present ordenança s’aprova a l’empara de l’Ordenança General reguladora de la 
concessió de subvencions aprovada pel Ple de l’Ajuntament en data 6 de novembre 
de 2006 (publicada al BOP núm. 68 de 20-03-07) i de la Llei 38/2003, de 17 de 
novembre, general de subvencions i reglament que la desenvolupa, i que serà 
d’aplicació subsidiària en tot allò no previst específicament en aquesta. 
 
La referida Ordenança General contempla en el seu article 6 el procediment de 
concessió de subvencions en règim de concurrència competitiva, per la qual cosa es 
fa necessària l’existència d’una ordenança per cada convocatòria. Per aquesta raó, 
correspon aprovar la present ordenança específica reguladora d’aquesta subvenció, 
prèviament a la convocatòria corresponent que prendrà base d’aquesta, en els termes 
que s’hi contemplen.    



 

 
Aquestes subvencions es concediran en règim de concurrència competitiva, d’acord 
amb les bases que s’estableixen en la present ordenança específica.  
 
ARTICLE 3. Beneficiaris.   
Poden optar a les subvencions les persones físiques o jurídiques propietàries 
d’habitatges que reuneixin les condicions descrites a l’article 4 i que posin els 
habitatges en lloguer a través de la Borsa Mediació per al Lloguer Social de 
l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. 
 
Els sol·licitants podran actuar per sí mateixos o mitjançant representant legal. 
 
No podran obtenir la condició de beneficiari de les subvencions les persones físiques 
o jurídiques en qui es presenti alguna de les circumstàncies previstes a l’apartat 3r de 
l’article 3 de l’Ordenança general reguladora de les subvencions. 
 
ARTICLE 4. Condicions dels habitatges. 
Per poder optar a les subvencions, els habitatges que es posin en lloguer hauran de 
complir les condicions següents: 
 
a)  Estar ubicats al municipi de Vilanova i la Geltrú. 
 
b)  Estar desocupats en la data de la contractació del lloguer descrit a l’article 3 de les 

presents bases. 
 
c)  Que s'hi hagin realitzat obres de posada al dia, d'acord amb les tipologies d'obres 

descrites a l’article 5, en els dotze mesos anteriors a la signatura del contracte de 
lloguer o de l’encàrrec de gestió a través de la Borsa de Mediació per al Lloguer 
Social. 

 
d)  Ser habitatges que provinguin del mercat lliure o amb protecció oficial. En aquest 

darrer cas, cal obtenir l'autorització de lloguer. 
 
e)  Disposar de cèdula d'habitabilitat. 
 
ARTICLE 5. Conceptes subvencionables. 
Les actuacions que són objecte de subvenció, i que per tant,  configuraran el 
pressupost protegible de l’actuació de rehabilitació, són les següents: 
 
a)  Adequació de les peces i els elements que conformen l'habitatge per tal d'obtenir 

les condicions mínimes d'habitabilitat i les necessàries perquè pugui ser ocupat de 
manera immediata per un llogater. 

 
b)  Les instal·lacions d'aigua, gas, inclosa la calefacció, electricitat i sanejament, per a 

l'adequació de l'habitatge a la normativa vigent. 
 
c)  Arranjament de banys i cuines adaptant-los als mínims d'habitabilitat i a les 

condicions necessàries perquè l'habitatge pugui ser ocupat de manera immediata 
per un llogater. 



 

 
d)  Millora de l'aïllament tèrmic i/o acústic amb l'adaptació dels elements que 

conformen els tancaments de l'habitatge als paràmetres que exigeixen les 
normatives vigents, inclosos els tancaments de protecció exteriors tipus persianes. 

 
e)  Repàs dels elements de l'habitatge deteriorats per una manca de conservació o 

manteniment: pintura, terres, portes, finestres i altres. 
 
f)  Honoraris facultatius per a l’elaboració i direcció del projecte tècnic, i per a 

l’obtenció de la corresponent cèdula d’habitabilitat. 
 
Totes les actuacions s’han d’ajustar a les normatives reguladores corresponents. 
 
Els tècnics de l’Ajuntament competents en matèria de rehabilitació d'habitatges, 
podran valorar l'adequació de les despeses de les obres de reforma de l'habitatge, 
d'acord amb els barems de preus de la construcció reconeguts oficialment que es 
publiquen al Butlletí Econòmic de la Construcció. 
 
ARTICLE 6. Conceptes no subvencionables.  
En aquests convocatòria no és podran presentar com a despeses subvencionables les 
derivades d’impostos, llicències d’obres i taxes municipals.  
 
No es podran presentar dues sol·licituds sobre un mateix habitatge, encara que facin 
referència a dues actuacions de rehabilitació diferents. En cas que s’hi produeixi 
aquesta situació, es prendrà en consideració únicament la primera sol·licitud 
presentada. 
 
ARTICLE 7. Dotació pressupostària. Import de la subvenció. 
Es destinarà a la concessió d’aquesta subvenció la quantia de CINQUANTA MIL 
EUROS (50.000 €), amb càrrec a l’aplicació pressupostària 40.151.48001 
corresponent al present exercici pressupostari de 2012.   
 
Les actuacions per les quals s’hagi sol·licitat subvenció i s’hagin resolt favorablement, 
rebran un ajut del 50% del pressupost protegible. Es fixa un màxim de 2.500 euros 
(DOS MIL CINC-CENTS EUROS) per a cada sol·licitud presentada.  
 
El pressupost protegible estarà constituït pel Pressupost d’execució material de 
l’actuació i els honoraris facultatius. 
 
ARTICLE 8. Convocatòria. 
La convocatòria d’aquestes subvencions l’efectuarà l’alcaldia i es publicarà mitjançant 
anunci en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, en un diari de difusió local, al 
tauló d’edictes de la corporació i en el web municipal.    
 
En la convocatòria es determinarà el termini màxim concret per a la presentació de 
sol·licituds. 
 
ARTICLE 9.  Presentació de sol·licituds.  



 

La sol·licitud, dirigida a la Sra. alcaldessa, es presentarà, dintre del termini que fixi la 
convocatòria, en el registre d’entrada de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, o per 
qualsevol dels mitjans assenyalats en l’article 38 de la Llei 30/1992, de 26 de 
novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment 
administratiu comú.  
 
El model normalitzat de sol·licitud es podrà obtenir a l’Oficina d’Atenció Ciutadana 
(OAC), a l’Oficina  Local d’Habitatge (OLH) i al web d’aquest ajuntament. La 
presentació de les sol·licituds implica la plena acceptació de les bases reguladores 
d’aquestes subvencions.  
 
S’acompanyarà la sol·licitud amb els documents següents:  
 
a)  Original i fotocòpia, o fotocòpia compulsada, del DNI/NIF/NIE del/de la persona 

sol·licitant.  En el cas de persones jurídiques, fotocòpia compulsada de l'escriptura 
de constitució i dels estatuts; fotocòpia compulsada del document acreditatiu dels 
poders del representant de l'entitat que signa la sol·licitud, i documents acreditatius 
de la inscripció de la persona jurídica en el registre corresponent. 

 
b)  Factura/es  original/s de les obres realitzades per a l'adequació de l'habitatge, que 

s'ajustin a les tipologies descrites a l’article 5 i comprovant del seu pagament. 
 
c)  Declaració responsable d'haver tingut l'habitatge desocupat en la data de 

signatura del document d’encàrrec de gestió . 
 
d)  Declaració responsable sobre si s'han demanat o obtingut altres ajuts per a la 

mateixa actuació. 
 
e)  Declaració responsable conforme el sol·licitant no es troba en cap de les 

circumstàncies que preveu l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 
general de subvencions; i declaració conforme està al corrent de les obligacions 
tributàries i de les obligacions amb la Seguretat Social. 

 
f)  Full de domiciliació bancària degudament emplenat, d'acord amb el model 

normalitzat que s’adjunta a l’imprès de sol·licitud i que també és disponible a la 
pàgina web de l’Ajuntament, per al cobrament de la subvenció. 

 
No caldrà aportar els següents documents, que ja són en mans de l’administració, i 
que seran incorporats a l’expedient de cada sol·licitud: 

•  Fotocòpia del contracte de lloguer o del document d’encàrrec de gestió amb 
la Borsa de Mediació per al Lloguer Social de l’Ajuntament de Vilanova i la 
Geltrú. 

•  Document acreditatiu conforme es disposava de les llicències municipals o 
autoritzacions pertinents per a la realització de les obres.  

 
Si la sol·licitud no reuneix tots els requisits establerts en aquesta, l’òrgan competent 
requerirà a l’interessat perquè l’esmeni en el termini màxim i improrrogable de deu 
dies, indicant-li que si no ho fes, se’l tindrà per desistit de la seva sol·licitud, prèvia 



 

resolució que haurà de ser dictada en els termes que preveu l’article 71 de la Llei 
30/1992.  
 
L’òrgan competent podrà demanar documentació complementària per ampliar el seu 
coneixement sobre la sol·licitud presentada. 
 
ARTICLE 10. Procediment per a la concessió de la Subvenció. 
 
10.1. Òrgan instructor del procediment:  L'instructor del procediment serà el 
Regidor d’Urbanisme, Obres i Habitatge, o persona en qui delegui. Les activitats 
d'instrucció comprendran les activitats següents: 

-  Petició d’aquells informes que estimi necessaris i/o convenients per a l’avaluació 
de les sol·licituds que es formulin. 

-  Verificació prèvia del compliment de les condicions imposades per adquirir la 
condició de beneficiari de la subvenció. 

-  Avaluació de les sol·licituds o peticions, efectuada conforme als criteris, formes i 
prioritats de valoració, que es defineixen en aquesta ordenança. 

 
10.2. Comissió de Concessió de Subvencions:  Una vegada avaluades les 
sol·licituds, es remetran els expedients a l’òrgan col·legiat que, en compliment de 
l'article 22.1 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, emetrà informes sobre les 
sol·licituds. El dit òrgan, que es denominarà Comissió de Concessió de Subvencions, 
estarà format pels membres següents: el director de Serveis Urbanístics i Territorials o 
persona en qui delegui, la responsable de l’Oficina Local d’Habitatge, un tècnic de 
l’Oficina Local d’Habitatge i un tècnic assessor jurídic de la corporació.  
 
10.3. Resolució: A la vista de l'expedient i de l'informe de l'òrgan col·legiat, l'instructor 
formularà la proposta de resolució provisional, degudament motivada, que haurà de 
notificar-se als interessats en la forma que s'estableixi en la convocatòria, amb un 
termini de deu dies per presentar al·legacions. 
 
Un cop revisades les al·legacions, en cas que n’hi haguessin, l’òrgan municipal 
competent prendrà la decisió que correspongui i aprovarà la resolució definitiva. 
 
La resolució de la concessió o denegació de la subvenció posarà fi a la via 
administrativa.  
 
La subvenció s’entendrà acceptada si transcorreguts deu dies naturals des de la 
notificació de la seva concessió, el beneficiari no s’ha manifestat en sentit contrari. 
 
El termini màxim de resolució i notificació per a cada sol·licitud és de sis mesos. El 
termini es computarà des de la presentació en el registre d’entrada de la corresponent 
sol·licitud. 
 
Si es produeix el venciment del termini màxim sense haver-se notificat la resolució, 
s’entendrà desestimada la sol·licitud de la concessió per silenci administratiu. 
 
10.4. Finalització del procediment: un cop finalitzat el procés d’atorgament de 
subvencions, es publicarà un document final que contindrà:  



 

 
-  l’especificació de l’avaluació de les sol·licituds i dels criteris seguits per a 

efectuar-la. 
-  la relació de sol·licitants que han rebut subvenció, indicant la quantia específica 

de la subvenció. 
-  la relació de sol·licituds denegades, indicant el motiu de denegació. 

 
ARTICLE 11. Criteris per a l’assignació de les subvencions. 
Tots els sol·licitants que compleixin correctament amb els tràmits, justificacions i 
obligacions que es preveuen en aquestes Bases, podran obtenir fins al 50% del 
pressupost protegible de l’actuació objecte de subvenció, amb un màxim de 2.500 
euros (DOS MIL CINC-CENTS EUROS), d’acord amb l’article 7 de la present 
Ordenança, i fins l’exhauriment del crèdit pressupostàriament disponible per a la 
subvenció d’aquestes actuacions.  
 
L’atorgament es farà per ordre cronològic de presentació en el registre d’entrada de 
les sol·licituds. 
 
ARTICLE 12. Criteris tècnics de les actuacions. 
No es podran beneficiar de cap ajut les obres o actuacions que es realitzin en situació 
d’infracció urbanística i/o ordre d’execució. Qualsevol infracció en aquest sentit 
produirà pèrdua de l’ajut, fins i tot en el cas que ja s’hagués resolt el seu atorgament, 
amb independència de les actuacions sancionadores municipals que corresponguin. 
 
ARTICLE 13. Pagament de les subvencions. 
La tramitació del pagament de les subvencions s'iniciarà a partir de la notificació de la 
resolució d'atorgament, un cop transcorregut el termini per a l'acceptació que s'ha 
previst a l’article 10.3 i un cop comprovat que la persona beneficiària està al corrent de 
les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social. 
  
ARTICLE 14. Obligacions dels beneficiaris/àries. 
Les obligacions de les persones beneficiàries són les següents: 
 
a)  Mantenir l'habitatge en lloguer a través de la Borsa de Mediació pel Lloguer Social, 

en les condicions d'aquesta convocatòria per un període mínim de cinc anys. 
 
b)  Sotmetre's a les actuacions de comprovació, a efectuar per l'òrgan concedent, així 

com qualssevol altres de comprovació i control financer que puguin realitzar els 
òrgans de control competents, tant nacionals com comunitaris, aportant quanta 
informació li sigui requerida en l'exercici de les actuacions anteriors. 

 
c)  Acreditar amb anterioritat a dictar-se la proposta de resolució, que es troba al 

corrent en el compliment de les seves obligacions tributàries i enfront de la 
Seguretat Social. 

 
d)  Comunicar a l'òrgan concedent l'obtenció d'altres subvencions, ajudes, ingressos o 

recursos que financin les activitats subvencionades. 
 



 

e)  Conservar els documents justificatius dels fons rebuts, inclosos els documents 
electrònics, mentre puguin ser objecte de les actuacions de comprovació i control. 

 
f)  I en cas d’estar en curs d'alguna de les causes de reintegrament, procedir al 

reintegrament de la quantia rebuda. 
 
ARTICLE 15. Publicitat. 
L’interessat autoritzarà, en la sol·licitud de la subvenció, a l’Ajuntament a fer públiques 
les dades següents de la seva actuació: tipus d’actuació, fotografies significatives de 
l’estat inicial i final, adreça de l’habitatge, pressupost de les obres, subvenció 
atorgada, descripció de l’estat original de l’habitatge i descripció de les obres o 
actuacions efectuades. 
 
ARTICLE 16. Compatibilitat de les Subvencions. 
La concessió d'aquestes ajudes serà compatible amb qualsevol altre tipus de 
subvenció o ajuda. 
 
En cap cas l'import de la subvenció podrà ser de tal quantia que, aïlladament o en 
concurrència amb altres subvencions, ajudes, ingressos o recursos, superi el cost de 
l'activitat subvencionada. 
 
El beneficiari tindrà l'obligació de comunicar a l'òrgan concedent o a l'Entitat 
col·laboradora l'obtenció de subvencions, ajudes públiques, ingressos o recursos per a 
la mateixa finalitat. 
 
ARTICLE 17. Control. 
L'òrgan concedent podrà realitzar els controls administratius i inspeccions que 
consideri oportuns a fi de comprovar la veracitat de les dades consignades en la 
documentació presentada, així com el compliment dels requisits per a la percepció de 
l'ajuda.  
 
El beneficiari tindrà l'obligació de col·laborar en la dita inspecció, proporcionant les 
dades requerides i facilitant, si escau, l'accés a dependències amb què es realitzen les 
activitats. 
 
ARTICLE 18. Règim sancionador, revocació i reintegrament de la subvenció. 
Les infraccions i sancions, així com els responsables d’aquelles, seran els establerts 
en els articles 12 a 17 de l'Ordenança General Reguladora de la Concessió de 
Subvencions. 
 
L’incompliment del compromís establert a l’apartat a) de l’article 14 d’aquesta 
ordenança és causa de revocació de la subvenció. 
 
En aquest cas, i també en els casos assenyalats en l'article 10 de l'Ordenança 
General reguladora de la concessió de subvencions aprovada pel Ple de l’Ajuntament 
en data 6 de novembre de 2006 (publicada al BOP núm. 68 de 20-3-07), i d’acord amb 
els articles 37 i 38 de la Llei General de Subvencions, procedirà el reintegrament de 
les quantitats percebudes i l'exigència de l'interès de demora des del moment del 



 

pagament de la subvenció fins el dia que s'acordi la procedència del reintegrament, i 
en la quantia fixada en l'article 38.2 de la Llei General de Subvencions. 
 
ARTICLE 19. Entrada en vigor. 
La present Ordenança entrarà en vigor un vegada publicat íntegrament el seu text en 
el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, i transcorregut el termini establert en 
l'article 65.2 de la Llei 7/1985, Reguladora de les Bases del Règim Local. 
_____________________________________________________________________ 
 
 
ALCALDESSA 
 
Gràcies.  Senyor Giribet. 
 
JOAN GIRIBET  
 
Gràcies, alcaldesa.  En tot cas, bueno, amb la intenció de reduir la presència 
d’immobles desocupats al municipi, i d’impulsar actuacions per incentivar 
l’ocupació d’aquests habitatges a través del lloguer social, es plantegen les 
següents qüestions.   
 
Sovint els habitatges desocupats no poden destinar-se al mercat de lloguer, 
perquè prèviament necessiten alguna reforma o necessiten alguna adaptació 
per poder d’alguna manera complir les condicions mínimes, no?, i complir les 
condicions d’habitabilitat necessàries.  Amb l’objectiu que aquesta necessitat 
de reforma no sigui un impediment per posar-los en lloguer, l’Ajuntament ha 
impulsat aquesta ordenança de subvencions per contribuir a la rehabilitació 
d’habitatges desocupats del municipi, amb la condició de que un cop arranjats 
es destinin al lloguer social a través de la borsa de mediació de l’Ajuntament. 
 
Amb aquesta actuació es plantegen tres objectius: reduir el nombre 
d’habitatges buits al municipi, ampliar el parc d’habitatges de lloguer social a 
preus assequibles, i millorar l’estat de conservació d’aquests habitatges, 
garantint que compleixin les normes d’habitabilitat.   
 
En tot cas dir que la subvenció cobrirà fins a un 50% del cost de la 
rehabilitació, amb un topall màxim de 2.500 euros.  Sabem que la subvenció en 
aquest moment és d’uns 50.000 i bueno, m’imagino que se’ns qüestionarà la 
quantitat, però en aquest moment és la que s’ha pogut disposar.  I esperem 
que de cara als propers anys pugui ser molt més, perquè nosaltres també 
creiem que la rehabilitació és un aspecte important a la nostra ciutat.  Moltes 
gràcies. 
 
 
 



 

ALCALDESSA 
 
Gràcies, senyor Giribet.  Senyora Sánchez. 
 
IOLANDA SÁNCHEZ 
 
Començo... com acabava el senyor Joan Giribet... insuficient, insuficient.  
Evidentment una partida de 50.000 euros no resol, ni molt menys, la 
problemàtica que tenim d’habitatge buit, ni evidentment doncs intentar donar 
un impuls a la rehabilitació, al mercat de la rehabilitació, que pot intentar 
mantenir encara doncs el mercat, el petit mercat no destruït de llocs d’ocupació 
de la construcció.  És evident que és insuficient.  En tot cas ens alegrem, per 
dir-ho així, doncs que a través de la moció i de la negociació pressupostària en 
la que aquest grup municipal doncs va fer aquesta aportació, que hi hagués 
una partida destinada concretament a rehabilitació, que en aquest cas era de 
100.000 euros, una que s’ha anat per la rehabilitació en el Nucli Antic, per als 
locals comercials, i aquesta que fomenta doncs això, la borsa de lloguer social, 
per un costat, intentar acabar doncs amb l’habitatge buit que tenim a la nostra 
ciutat i fomentar la rehabilitació. 
 
En tot cas crec que a partir d’aquí hem de prendre nota, i de cara als 
pressupostos de l’any que ve intentar que sigui doncs una partida suficient.  
Tot i això, crec que hem de continuar insistint des d’aquest Ajuntament i a 
través també del Consell Comarcal, perquè la Generalitat mantingui les 
subvencions de rehabilitació que enguany doncs no ha tret, i continua no 
traient en els seus pressupostos, i que suposaven realment una important 
injecció econòmica i d’inversió tant a la comarca com a la nostra ciutat.  Per 
tant, doncs insistiríem que el govern, de forma valenta, reclamés a la 
Generalitat una nova convocatòria d’ajuts a la rehabilitació en general. 
 
ALCALDESSA 
 
Molt bé, gràcies senyora Sánchez.  Senyor Font. 
 
MARC FONT 
 
Sí, per manifestar el vot a favor del grup de la CUP.  I des del nostre grup 
municipal doncs realment ens alegrem, ens alegrem de poder votar aquest 
punt, de poder-lo votar a favor.  Creiem que és un punt molt bo.  Des de la 
Candidatura ja fa temps doncs que creiem en una borsa de lloguer, creiem que 
l’Ajuntament ha de ser part important en el mercat de lloguer de la ciutat.  Que 
ha de posar mecanismes per tal de que surtin pisos de lloguer, de que baixin 
una mica els preus de lloguer i per tant doncs facilitar l’accés a l’habitatge 
d’una part important de vilanovins.  Òbviament estaríem més contents si 



 

l’aportació fos més, però bé, en tot cas de moment és aquesta, creiem que és 
interessant doncs començar a treballar en aquest sentit i de cara als propers 
anys mirar de veure si podem augmentar aquesta dotació. 
 
Per altra banda, des de la CUP ja hem fet altres aportacions en altres moments 
i una d’elles que també vam estar comentant en l’última Comissió Informativa 
era la que en la situació actual ens trobem que hi han pisos els quals el 
propietari no es pot fer càrrec de les obres, que aquests 2.500 doncs que van 
bé per a aquell que ha de fer una obra petita, o que té certs diners o té un racó 
per poder tirar endavant això, doncs potser serà suficient i en altres casos no, i 
el que plantejàvem és que s’estudiés la possibilitat, tot i les dificultats 
econòmiques que té ara mateix l’Ajuntament, de facilitar finançament a una 
gent per fer obres en alguns pisos, que després, una vegada es posen a la 
borsa de lloguer, doncs en comptes d’anar el lloguer al propietari, aquest 
lloguer, en la seva totalitat o en part durant els primers anys va a l’Ajuntament, 
que va recuperant els diners que ha deixat per fer aquesta obra.  Creiem que 
seria interessant, sobretot en aquest sentit, de que molta gent que potser és 
propietària de pisos no té els diners, no té la capacitat econòmica per 
rehabilitar-los i posar-los al mercat de lloguer, i creiem que estaria bé estudiar 
de quines maneres l’Ajuntament pot facilitar això.  Gràcies. 
 
ALCALDESSA 
 
Gràcies, senyor Font.  Senyor Álvarez. 
 
FRANCISCO ÁLVAREZ 
 
Doncs nosaltres també donarem suport a aquesta proposta.  També compartim 
que els beneficis que dóna la borsa de lloguer d’habitatge social, tant al 
propietari com al que ha de llogar un habitatge, i malauradament en la situació 
de crisi econòmica que estem ara és més necessari.  Compartim també alguns 
dubtes, i per això creiem que amb el treball i les experiències que tinguem 
d’aquesta ordenança, tot és millorable i per lo tant veurem sobre aquesta 
experiència, i només votar a favor.  Nosaltres valorem positivament el criteri de 
l’ordre cronològic, una cosa que s’ha parlat en Comissió Informativa, perquè 
causístiques n’hi han moltes i per tant és difícil a vegades establir uns altres 
criteris i amb la seguretat que siguin justos i per tant nosaltres de moment 
trobem... en general estem d’acord i votarem a favor. 
 
ALCALDESSA 
 
Molt bé, gràcies.  Senyor Llobet. 
 
 



 

GERARD LLOBET 
 
També per anunciar el vot a favor del grup Socialista.  Celebrar-nos, malgrat 
sigui una quantitat que és una mica minsa, doncs que hi hagi aquesta 
oportunitat, tota ajuda doncs és sempre positiva.  Era una demanda de 
diversos grups de l’oposició en el debat pressupostari.  Doncs també celebrem 
aquesta iniciativa, i també el doble objectiu: en primer lloc les qüestions de 
rehabilitació, sobretot tenint en compte com està la situació del mercat en 
aquest moment, i després doncs potenciar la borsa de mediació, que crec que 
és una gran desconeguda i que té moltes oportunitats a la ciutat.  I en aquest 
camí doncs, malgrat estem al mes de juny i aquesta ordenança segurament 
entrarà en vigor el mes de juliol i, amb vacances i tot això anirà al mes de 
setembre, doncs que s’intentés fer alguna campanya de comunicació, una 
carta a aquells habitatges segurament buits que tenim detectats i que ens pot 
interessar que entrin en aquesta convocatòria.  És simplement això, gràcies. 
 
ALCALDESSA 
 
Senyor Giribet. 
 
JOAN GIRIBET 
 
Sí, només comentar en tot cas a la senyor Sánchez que bueno, que estem 
d’acord.  També el que sí que m’agradaria dir, que en tot cas també, per les 
dates en què ens trobem, una de les preocupacions que també tenim des dels 
tècnics és veure si realment arribem a complir totes les sol·licituds d’aquí a final 
d’any, perquè pensem que ara això s’aprova aquesta ordenança, s’haurà de 
posar a exposició pública, arribarà l’estiu... i el periode de temps que tenim 
realment és breu per veure si realment complim totes les sol·licituds.  Si ens 
demanessin el total amb el topall màxim serien 20 pisos; bueno, 20 pisos 
d’aquí a final d’any rehabilitats a la borsa de lloguer per posar... jo crec que 
seria una molt bona cosa.  Veurem si aconseguim que aquests 20 pisos 
estiguin.  En tot cas sí comentar que si fossin... la subvenció moltes vegades 
pot ser una mà de pintura, arreglar un bany, que a lo millor pot ser 1.000 euros, 
pot ser 1.500 i podríem arribar als 30, 30 i pico, 40 pisos també, segons com 
anessin les subvencions.  D’aquí a final d’any, home, amb el temps que tenim, 
estaria molt bé. 
 
En el que comentava el senyor Font, comentar que sí, que també jo crec que el 
que planteja està bé, i crec que també dins de l’àmbit del Pla Local d’Habitatge, 
amb tots els plantejaments que hem de tenir i que hem d’asseure’ns per 
debatre totes les polítiques d’habitatge que s’han de tenir en compte per als 
futurs anys, i entrarà ja en aquest debat que tindrem durant aquest any, i 
sabem que el Pla Local d’Habitatge ha d’estar finalitzat a final d’aquest any, 



 

podrem començar a plantejar les polítiques d’habitage amb aquestes relacions 
que tindrem de cara ja a l’any vinent, no?, amb lo qual jo crec que bueno, sí 
que estic d’acord, però crec que dins del marge de les Comisions que tindrem 
respecte al Pla Local d’Habitatge, podrem també arribar a aquestes 
conclusions.  I paral·lelament també s’està intentant treballar amb el Consell 
Comarcal, s’han començat diàlegs per veure de quina manera també podem 
afrontar tot el que tingui que veure amb totes les necessitats d’habitatge que en 
aquest moment hi ha a la ciutat. 
 
ALCALDESSA 
 
Gràcies, senyor Giribet.  Per tant, si no hi han més paraules, passem a la 
votació.  Vots a favor?  S’aprova per unanimitat. 
 
Portem dues hores de Ple, jo crec que un descans ens anirà bé.  Per tant, 
parem el Ple fins a un quart en punt.  Gràcies. 
 
Es vota la proposta, la qual s’aprova per unanimitat dels presents. 
 
Seguidament es fa una pausa d’uns deu minuts. 
 
 

  20. MOCIÓ D’ICV PER DEMANAR L’APLICACIÓ EN MATÈRIA D’IBI A 
LES CARRETERES O AUTOVIES SUBJECTES ALS PEATGES A 
L’OMBRA. 

 
ALCALDESSA 
 
Comencem, continuem al punt número vint, que es la moció d’Iniciativa 
Catalunya Verds, per demanar l’aplicació en matèria d’IBI a les carreteres o 
autovies subjectes als peatges a l’ombra.  Senyor secretari, si us plau. 
 
El secretari llegeix la part resolutiva de la moció: 
 
1r. L’any 2008, l'Audiència Nacional va sentenciar que una autovia madrilenya 
havia de tenir valor cadastral a efectes de l'IBI perquè s’entenia que 
l'aprofitament de la carretera era públic, però no gratuït, precisament perquè 
estava finançada mitjançant el peatge a l'ombra. 
 
A Catalunya, les autovies finançades mitjançant el peatge a l'ombra són la C-
16 Sant Fruitós-Berga, la C-14 Reus- Alcover, C-35 Maçanet-Platja d'Aro, C-17 
Vic-Ripoll, el desdoblament de la C-25 Eix Transversal i la C-15 Eix Diagonal. 
 
2n. L’article 61.5.a) de la Llei d’Hisendes Locals (RDL 2/2004) estableix que 
“No estan subjectes a aquest impost: a) Les carreteres, els camins, les altres 



 

vies terrestres i els béns del domini públic marítim-terrestre i hidràulic, sempre 
que siguin d'aprofitament públic i gratuït.” 
 
3r. En els darrers temps s’ha imposat la inversió en noves carreteres amb el 
sistema de concessió o “peatge a l’ombra”, com és el cas de la C-15 Eix 
Diagonal. 
 
4t. Es planteja la qüestió de si aquestes vies estan subjectes a l’impost 
municipal, en tant que es discuteix si entren en el supòsit de carreteres 
d’aprofitament públic i gratuït que es requereix perquè n’estiguin exemptes. 
 
La Sentència de l’Audiència Nacional del 2 de desembre de 2008 va resoldre 
tot dubte establint que per a determinar si existeix o no aprofitament gratuït és 
necessari examinar si el concessionari rep alguna contraprestació per l’ús de 
l’autovia. 
  
La conclusió de la Sentència és que en el sistema de concessió, mitjançant el 
qual una Comunitat Autònoma o administració pública satisfà unes quantitats 
en concepte de subvenció al concessionari, calculada en funció del nombre de 
vehicles – quilòmetres recorreguts, no sols té com a objecte el finançament i 
execució d’una autovia, sinó que també persegueix l’obtenció d’un benefici per 
part de la concessionària de l’explotació. D’aquesta manera l’Administració 
abona el peatge que correspondria pagar a l’usuari i no existeix per tant un 
aprofitament públic i gratuït de l’autovia. Això significa que no es donen els 
requisits per a la no subjecció a l’IBI; cal, per tant, considerar l’autovia subjecta 
a l’Impost i ha de ser inclosa en el cadastre i valorada cadastralment.  
 
5è. Entre els eixos  construïts en la forma de concessió “peatge a l’ombra”, 
trobem la C-15 Eix Diagonal que transcorre part del seu quilometratge pel 
nostre terme municipal de Vilanova i la Geltrú i, per tant, cal que sigui inclòs en 
el padró cadastral, dins la categoria d’immobles de característiques especials  
en matèria d’IBI. 
 
És per tot l’exposat que el Grup Municipal d’ICV proposa l’adopció dels 
següents 

ACORDS 
 
“PRIMER. Que l’organisme responsable de la gestió del padró cadastral de 
l’Impost sobre Béns Immobles del nostre municipi realitzi els treballs i 
actuacions necessàries per incloure al padró cadastral de l’Impost les finques i 
elements de les autovies subjectes a “peatges a l’ombra” que passin pel nostre 
terme municipal, tot tenint en compte la repercussió que ha tingut la mateixa 
autovia en els terrenys de naturalesa industrial, per tal que meritin la 
corresponent tributació en el proper exercici de 2013. 



 

 
SEGON. Fer la corresponent comunicació a les empreses concessionàries, a fi 
i efecte de tallar la prescripció que pugui sorgir en cas de la dilació dels 
pagaments que estiguin obligats per llei a complir. 
 
TERCER. Donar compte dels acords al govern de la Generalitat de Catalunya, 
a la Federació de Municipis de Catalunya i a l’Associació Catalana de 
Municipis.” 
 
 
ALCALDESSA 
 
Molt bé, gràcies senyor secretari.  Senyor Claver. 
 
MANEL CLAVER 
 
Gràcies, senyora alcaldessa.  Si em permet, faré un preàmbul per aquesta 
moció i per la següent, perquè el motiu de les dues és el mateix, és la 
recaptació d’IBI.  Per tant, faré un petit preàmbul que em servirà per a totes 
dues. 
 
En aquest Ple escoltem reiteradament per part d’un grup municipal que les 
administracions públiques, els ajuntaments, avui s’ha afegit les comunitats 
autònomes, i és una sort reconèixer de tots els colors, que l’administració 
pública ha gastat més diners del que tenia.  Bé, senyor Santi, no cal que ens 
recordi constantment, perquè hi han altres interpretacions.  En aquest cas la 
interpretació d’Iniciativa és més que el que realment ha davallat són els 
ingressos, els ingressos tant perquè l’activitat econòmica és menor, tant 
perquè el que rebem de l’Estat i la Generalitat també és menor. 
 
El gran ingrés que tenen els municipis... al nostre municipi evidentment és l’IBI, 
l’Impost de Béns Immobles.  Per tant, nosaltres considerem de que –i és una 
aportació que fa el nostre grup-, de que la necessitat d’ingressos d’aquest 
Ajuntament ha d’intentar buscar tots els mitjans possibles perquè recaptem el 
màxim possible d’una manera, no a tothom per igual –ja ho hem defensat en 
aquest cas quan vam parlar sobre les taxes, en aquest moment jo no entraré a 
parlar d’això-, el que és cert és que tenim al nostre terme municipal l’Eix 
Diagonal, la C-15, i que en aquests moments la Llei d’Hisendes Locals 
estableix, en l’article 61.5.a), que no estan subjectes d’aquest impost –es 
refereix a l’IBI-, les carreteres, els camins, les altres vies terrestres, sempre 
que siguin d’aprofitament públic i gratuït. 
 
En els darrers temps s’ha imposat a Catalunya la inversió en noves carreteres 
amb el sistema de concessió o peatge a l’ombra, que és en el cas aquest de la 



 

C-15 a l’Eix Diagonal.  L’any 2008 l’Audiència Nacional va sentenciar una 
autovia madrilenya que havia de tenir valor cadastral a efectes d’IBI, perquè 
s’entenia que l’aprofitament de la carretera era públic però no gratuït.  La 
conclusió de la Sentència és que el sistema de concessió que l’administració 
pública satisfà en unes quantitats al concessionari, calculada en funció del 
nombre de vehicles, no sols té com a objecte el finançament i execució d’una 
autovia, sinó que també persegueix l’obtenció d’un benefici per part de la 
concessionària de l’explotació.  Això significa que no es donen els requisits del 
que abans esmentava de l’article 61.5 de la Llei d’Hisendes Locals, per a la no 
subjecció de l’IBI.  Cal, per tant, considerar l’autovia, la C-15 Eix Diagonal, 
subjecte a l’impost per al pas pel nostre terme municipal, i per tant ha de ser 
inclosa en el cadastre i valorada cadastralment. 
 
Per tant, el que nosaltres proposem és que es gestioni des del padró cadastral 
d’aquest Ajuntament l’Impost sobre Béns Immobles, que es realitzin els treballs 
i actuacions necessàries per incloure-ho al padró cadastral de l’impost de les 
finques i elements de la C-15 pel seu pas pel nostre terme. 
 
Moltes gràcies, senyora alcaldessa. 
 
ALCALDESSA 
 
Gràcies, senyor Claver.  Senyor Gargallo. 
 
MIQUEL ÀNGEL GARGALLO 
 
Sí, gràcies alcaldessa.  Bueno, primer de tot comentar de que aquest tema és 
bastant feixuc, ja que ens trobem doctrines totalment contraposades justament 
en aquesta situació.  La primera és que es considera que la fixació del peatge 
a l’ombra no elimina la gratuïtat en la utilització de l’immoble per part de 
qualsevol usuari, sinó que es tracta únicament una modalitat de pagament 
diferit del preu de l’obra per part de l’administració a l’entitat que ha construït 
l’autopista o l’autovia.  I per una altra la que vostè ha anomenat, la Sentència 
en tot cas del Tribunal Superior de Justícia de Madrid, que feia referència en 
tot cas en aquesta autovia.   
 
Per tal de donar una resposta, s’haurien de conèixer condicions fixades al plec 
de condicions particulars i tècniques i econòmiques que regulen la concessió, 
la construcció i explotació de la C-15, per veure si de les mateixes es desprèn, 
com en el cas de Madrid, analitzada la Sentència de l’Audiència Nacional, 
l’existència d’un peatge com a contraprestació per la utilització de l’autovia, 
encara que no el satisfacin els particulars, sinó l’administració.  De ser així, es 
podria mantenir que l’autovia està subjecta a IVA i procedir a la liquidació dels 



 

exercicis posteriors o notificació del valor cadastral assignat i notificat per 
l’Agència del Cadastre. 
 
Per tant, en tot cas li suggereixo... en primer terme demanar en tot cas una 
transaccional, per clarificar els termes des del punt de vista legal, canviant en 
el primer punt, el “realitzar els treballs i actuacions per incloure al padró 
cadastral” per “instar una ponència de valors del tram que discorre pel nostre 
terme municipal de l’autopista C-15 a la Direcció General del Cadastre”.  
 
I en segon terme, tenint en compte que ha de ser la Direcció General del 
Cadastre la que faci la comunicació del valor, també demanem una 
transaccional del segon punt, de canvi en el punt segon, en tot cas que digui 
que “la Direcció General del Cadastre insta la comunicació a l’empresa 
concessionària a fi i efecte...” i la resta en tot cas seria igual. 
 
En cas d’aceptar aquestes transaccionals, el nostre grup es posicionarà amb 
un vot favorable en aquesta moció.  Gràcies. 
 
ALCALDESSA 
 
Gràcies, senyor Gargallo.  Senyor Claver, accepta... per posicionar-se sobre 
les transaccionals. 
 
MANEL CLAVER 
 
Sí, senyor alcaldessa, l’aceptem, entenem que és una modificació tècnica i, per 
tant, l’aceptem.  Gràcies. 
 
ALCALDESSA 
 
Perfecte, gràcies.  Per tant, paraules sobre aquesta moció amb aquesta 
transaccional afegida?  Senyor Font. 
 
MARC FONT 
 
Sí, gràcies.  Primer de tot dir que estem total i plenament d’acord amb el que 
es planteja a la moció.  Ens agradaria fer un incís primer respecte les obres 
que ens estem acostumant últimament de fer vies ràpides mitjançant peatge a 
l’ombra.  Creiem que no és un bon sistema, entenem que hi haurien d’haver... 
o hi han altres sistemes millors, com que és que la Generalitat o qui sigui 
competent en aquest cas, doncs fagi l’obra directament, perquè el que veiem al 
peatge a l’ombra és que, a part de l’obra, acabem pagant dugues coses més: 
per una banda, els interessos que genera aquesta obra, que ja els pagaríem si 
fos una obra pública, però és que a més a més d’això s’hi acaba sumant un 



 

benefici per a una empresa, normalment grans empreses nacionals, 
internacionals, que fan un negoci, fan un benefici gràcies a aquestes obres 
públiques.  Entenem que no té sentit que ja que hem de pagar uns interessos, 
doncs que només paguem aquests interessos per fer l’obra, però que a això no 
s’hi sumi un benefici privat per a una empresa. 
 
Una vegada dit això, doncs creiem que sí, que en aquest cas han de pagar 
l’IBI.  Entenem que és una ocupació d’un terreny a la ciutat per fer un negoci, 
com tota aquella gent o gairebé tota aquella gent que fa negoci a la ciutat 
doncs se li demanen uns impostos, se li demanen unes taxes, i en aquest cas, 
ja que hi ha una empresa doncs que s’està lucrant, entenem que ha de pagar 
IBI.  Per tant, doncs votarem a favor a instar el govern doncs que miri 
d’accelerar aquest procés per tal que arribi a bon port, i esperem doncs que 
ben aviat els concessionaris de la C-15 doncs col·laborin amb les arques 
municipals i que per tant fagin la seva aportació com han de fer de l’IBI  a 
l’Ajuntament.  Gràcies. 
 
ALCALDESSA 
 
Molt bé, gràcies.  Senyor Rodríguez. 
 
SANTIAGO RODRÍGUEZ 
 
Gràcies.  Per posicionar-nos sobre aquesta moció i les seves transaccions.  
Primer allò sí que voldria defensar, no sé... igual sóc una... som un grup raro, 
no?, però sí que prentendríem defensar que les empreses vulguin tenir 
beneficis.  De fet, la seva... la raó de ser de les empreses és que tinguin 
beneficis, perquè si no tinguessin beneficis les empreses, totes eh?, les que 
fan obra pública i les que no fan obra pública, si no volguessin tenir beneficis 
serien ONGs, i ONGs que facin inversions en carreteres, en autopistes, 
nosaltres sincerament no en coneixem cap, igual sí que n’hi ha alguna i estaria 
bé doncs que si n’hi hagués alguna doncs li poguéssim encarregar totes les 
obres, perquè això ens sortiria molt més econòmic a totes les administracions 
que en comptes d’una empresa que -mare de déu quina gosadia!- volen uns 
beneficis, doncs els hi poguéssim encarregar a una ONG que no aspiren a 
tenir beneficis, no?  Per tant, aquesta és el primer element, no? 
 
Segon element.  Home, nosaltres que les autopistes amb peatge a l’ombra... 
primer sobre el mètode de finançament del peatge a l’ombra, o fins i tot altres 
mètodes de finançament, els mètodes alemanys, que s’han utilitzat de forma 
molt intensa en els darrers anys.  Home, permetin-me que els hi digui que al 
nostre entendre no hi ha cap mètode ni model de finançament que per si 
mateix sigui dolent.  Els models i els mètodes de finançament són bons o 
dolents segons l’ús que se’n fa d’ells.  Si se n’abusa són dolents, i això en 



 

tenim un exemple viu ara, en tenim un exemple viu ara.  Per què?  Bueno, 
doncs perquè les administracions, a diferència del que algú pensa, no són 
submóns independents, sinó que són entitats que es nodreixen dels ingressos 
que els hi proporciona la societat.  Totes les administracions, eh?, és a dir, 
l’Estat ja fa uns quants anys que no té una màquina de fer diners, està lluny 
d’Espanya, no?, la màquina aquesta de fer diners està en un altre lloc 
d’Europa.  Ni la Generalitat té una màquina de fer diners, no?  Per tant, les 
administracions es nodreixen dels ingressos que els hi proporcionen les 
empreses i que els hi proporcionen els ciutadans.  I quan les empreses i els 
ciutadans estan en crisis, els ingressos que reben totes les administracions, no 
només l’Ajuntament, totes les administracions, redueixen. No sé si és de sentit 
comú.  No, nosaltres ho veiem de sentit comú.   
 
I també és de sentit comú que si redueixes els teus ingressos, home, tindràs 
menys capacitat de despesa com a administració.  I per tant has de moderar 
molt les despeses que fas.  Com que hi ha hagut un govern, el de la 
Generalitat, que en els darrers anys ha abusat del mètode alemany per 
finançar equipaments i dels peatges a l’ombra –que, per cert, a Catalunya ja 
tenim més peatges a l’ombra que peatges al sol-, és a dir que paguem més, 
paguem més per peatges que no tenen barreres, que no pas pels peatges que 
tenen barreres.  És un detall que ens il·lustra en quina situació ens trobem, no?  
Doncs escolti’m, s’ha abusat d’aquest mètode, s’ha abusat d’aquest model i 
això el que provoca és –i no és per culpa de la gosadia de les empreses de 
tenir beneficis, eh?, sinó per la gosadia d’algun govern de fer infraestructures i 
que les paguin els que vinguin després-, el que provoca és que els ingressos 
minsos de les administracions estiguin compromesos en les despeses altes 
que van comprometre altres administracions, i per això arribem a una situació 
complicada.   
 
Que els peatges a l’ombra paguin IBI?  Miri, si pot ser, tant de bo que sí.  
Nosaltres donarem suport a aquesta moció transaccionada.  Home, però de 
totes maneres no hagués estat de més que aquells que van fer els plecs de 
condicions i aquells que van encarregar l’execució d’aquestes autovies, i no 
estem parlant només de la C-15, sí pel que fa a la nostra ciutat, però estem 
parlant... se citen en la moció, ni que no s’han citat, moltes altres carreteres de 
Catalunya, home, si aquells que governaven i van fer el plec de condicions ho 
haguessin previst en el plec de condicions, segurament avui no estaríem 
discutint aquesta proposta de moció i estaria el problema resolt.  Però com 
aquells que governaven en aquell moment no hi van pensar, doncs avui tenim 
que aprovar mocions d’aquestes característiques, i el nostre grup li donarà 
suport.  Gràcies. 
 
 
 



 

ALCALDESSA 
 
Gràcies, senyor Rodríguez.  Senyor Carbonell. 
 
XAVIER CARBONELL 
 
Sí, gràcies senyora alcaldesa.  Després d’aquesta exposició del PP en el que 
ens ha recordat una vegada més que el Foix desemboca a Cubelles, una 
vegada més en aquest Ple municipal, i de tants circumloquis una vegada més 
en aquest Ple municipal nosaltres senzillament ens limitarem a donar suport a 
una moció molt clara, molt ben fonamentada, molt ben justificada, que el que 
cerca és que les coses es fagin com és degut.  Si hi ha una carretera que té 
uns beneficis, independentment de qui se’ls endugui, públics o privats, si hi ha 
una carretera que hi ha algú que se’n beneficia per uns acords que s’han pres 
en el passat, doncs que –per tant, no podem parlar de gratuïtat, sí de públic, 
però no de gratuïtat-, per tant, que aquests ingressos, que aquestes plus 
vàlues també puguin revertir d’una o altra manera a Vilanova i la Geltrú.  
Gràcies.  Donarem suport a la moció, evidentment. 
 
ALCALDESSA 
 
Molt bé, gràcies.  Sí, senyora Sánchez, per tancar ja... 
 
IOLANDA SÁNCHEZ 
 
No, en tot cas... està bé no?, té la costum el grup Popular en aquest sentit de 
posar sempre el retrovisor i fixar-se en la mala gestió del tripartit, però ara no hi 
entrarem.  En tot cas, el plec de condicions de l’autovia madrilenya que ha 
motivat la Sentència del Tribunal Suprem, tampoc va tenir en compte posar en 
aquest cas el requisit de que podien pagar perfectament l’IBI.  Vull dir, 
segurament no es va fer des de la Generalitat en els plecs de condicions, 
tampoc a la Comunitat Autònoma de Madrid. 
 
ALCALDESSA 
 
Molt bé, gràcies.  Senyor Arrufat. 
 
QUIM ARRUFAT 
 
Sí, disculpes, però com que sempre al torn ens toca... li toca al Partit Popular 
després, doncs sempre que comença el Santi la seva primera ironia va 
dedicada a la CUP (un moment, que parlo jo), i va dedicada a la CUP i llavors 
sempre ens quedem amb les ganes de respondre. 
 



 

Primer de tot, que quan parlava de que això ara el govern del Partit Popular a 
l’Estat ho corregiria tot això () el deute, i ara seria delicte gastar més del que 
estava pressupostat.  Recordar-li que les dos comunitats que més han gastat 
del que estava pressupostat són del Partit Popular, eh?, el País Valencià i 
Madrid.  Recordar-li perquè clar, treu a colador... treu a col·lació que les 
empreses no són ONGs perquè les ONGs, posant com a referent que les 
ONGs no fan benefici, justament la setmana on les ONGs formades per 
militants del seu partit al País Valencià o ingressen a presó o tenen un judici 
molt gros per haver fet negoci amb les ONGs, justament per haver demanat 
subvencions.  Clar, és que es va ficant... vull dir, i podríem continuar, eh?, 
diguéssim que va explicant-nos les bondats de no sé què quan estem vivint 
una crisi d’un banc bàsicament gestionat per comunitats autònomes i per 
consellers del seu Partit, i bàsicament basat en el projecte econòmic i financer 
del Partit Popular.  Exactament, o sigui, són tots ells, els de Bankia.   
 
I finalment, òbviament aclarir que el que els estava explicant no era que les 
empreses no tinguessin beneficis, no fessin beneficis, etc., sinó que no s’hi 
afegís el cost a més a més, no de l’obra que genera beneficis, sinó del 
finançament a llarg termini i de l’explotació com a concessió d’aquesta obra per 
part d’una empresa.  Crec que era força evident el que s’estava intentant 
explicar des de la CUP, i òbviament... ja sé que és totalment legítim que agafi 
les paraules, les tregui de context, faci la seva intervenció, etc., però en algun 
moment havíem de tenir la nostra intervenció també de rèplica. 
 
ALCALDESSA 
 
Molt bé, gràcies.  Més paraules?  No?  Com vulgui, perfecte.  Si no hi ha 
rèplica anem a la votació.  Vots a favor de la moció?  S’aprova per unanimitat. 
 
Es vota la moció, amb les transaccions, la qual s’aprova per unanimitat dels 
presents. 
 
L’acord adoptat és el següent: 
 
“PRIMER. Instar la Direcció General del Cadastre perquè aprovi una Ponència 
de Valors del tram que discorre pel nostre terme municipal de l’autovia C-15, 
per tal que meriti la corresponent tributació en el proper exercici de 2013. 
  
SEGON. Instar la Direcció General del Cadastre perquè faci la corresponent 
comunicació dels valors a les empreses concessionàries de l’autovia C-15, a fi 
i efecte de tallar la prescripció que pugui sorgir en cas de la dilació dels 
pagaments que estiguin obligats per llei a complir. 
  



 

TERCER. Donar compte dels acords al govern de la Generalitat de Catalunya, 
a la Federació de Municipis de Catalunya i a l’Associació Catalana de 
Municipis.” 
 
 

  21. MOCIÓ D’ICV PER  RECLAMAR EL PAGAMENT DE L’IBI EN BÉNS 
IMMOBLES DE TITULARITAT DE L’ESGLÉSIA CATÒLICA I 
D’ALTRES CONFESSIONS. 

 
 
ALCALDESSA 
 
Passem a la moció número vint-i-u.  Moció d’Iniciativa Catalunya Verds per 
reclamar el pagament de l’IBI en béns immobles de titularitat de l’església 
catòlica i d’altres confessions.  Senyor secretari. 
 
El secretari llegeix la part resolutiva de la moció següent: 
 
Atès que el darrer 31 de desembre es publicà el Reial Decret Llei 20/2011, de 
30 de desembre, de mesures urgents en matèria pressupostària, tributària i 
financera per a la correcció del dèficit públic. Les principals mesures en matèria 
tributària adoptades és l’augment de l’IBI (Impost sobre Béns Immobles) i és 
una de les “mesures temporals i progressives” del govern actual de l’Estat 
central. 
 
Atès que l’article 62 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual 
s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, parla de les 
exempcions de l’IBI. I en el punt “c” diu que estaran exempts “Els de l’església 
Catòlica, en els termes previstos en l’Acord Espanyol i la Santa Seu sobre 
Afers Econòmics, de 3 de gener de 1979, i els de les associacions 
confessionals no catòliques legalment reconegudes, en els termes establerts 
en els respectius acords de cooperació, subscrits en virtut d’allò que disposa 
l’article 16 de la Constitució.” Aquesta exempció total i permanent de la 
contribució territorial urbana afecta a temples i capelles, residències, oficines, 
seminaris, convents, habitatges, locals de tot tipus, places d’aparcament i 
solars titularitat de l’església catòlica i d’altes confessions religioses. 
 
Atès que l’Església catòlica probablement sigui el propietari immobiliari més 
important del país, més, fins i tot, que algunes empreses del sector de la 
construcció. Així que, mentre l’augment d’aquest impost està afectant tota la 
ciutadania, al major propietari de béns immobles no li afectarà perquè disposen 
d’aquest privilegi. 
 



 

Atès que es calcula que es podrien recaptar al voltant de 3.000 milions d’euros 
amb la recaptació de l’IBI arreu de l’Estat espanyol i que l’exempció d'impostos 
com el de l'IBI i unes altres mesures, agreuja enormement les nostres arques 
municipals, fet que considerem enormement injust.   
 
Atès que aquestes institucions reben la prestació dels serveis en igualtat de 
condicions que la resta de ciutadans. 
 
Atesa la difícil situació financera dels ajuntaments generada per la baixada 
d’ingressos i la necessitat urgent de fer front a la despesa social per pal·liar les 
dificultats econòmiques i socials que avui pateixen moltes famílies. 
 
Atès que des d’ICV defensem la laïcitat com una garantia d’un poder públic al 
servei de tota la ciutadania i d’un ordenament jurídic que garanteixi els drets 
fonamentals i comuns per a tota la població i, per tant, amb tractament fiscal i 
de subvencions sense distincions a totes les entitats o associacions declarades 
d’interès públic. 
 
Per tot això, se sotmet a la consideració del Ple l'aprovació dels següents 
 

ACORDS 
 
“PRIMER. Instar el Congrés dels Diputats a que suprimeixi, per a l'exercici 
2013, de la Llei d’hisendes locals, l’exempció de l'IBI (impost de béns immobles 
rústics i urbans) a l’església catòlica i altres confessions religioses, així com a 
les seves organitzacions i centres d’ensenyament religiós.  
 
SEGON. Elaborar un cens del nostre municipi, dels béns immobles rústics i 
urbans que estan censats i registrats a nom de l’església catòlica i d’altres 
confessions religioses i avaluar el cost de les exempcions fiscals de què 
disposen. 
 
TERCER. Aplicar les taxes derivades de la prestació dels serveis municipals 
als equipaments de titularitat de l‘església catòlica i d’altres confessions  
religioses, en igualtat de condicions amb la resta de contribuents i entitats. 
 
QUART. Reclamar al govern de l’Estat que derogui els Acords de l'Estat 
espanyol amb la Santa Seu, especialment i en aquest cas el d'Assumptes 
Econòmics. 
 
CINQUÈ. Instar el Congrés dels Diputats a modificar la Llei d'hisendes locals, 
la Llei de mecenatge i fundacions i d’altres normes estatals, autonòmiques i 
locals, per evitar injustificables exempcions de l'IBI i d'altres impostos a 
l’església catòlica, d’altres confessions  religioses o d’altres entitats jurídiques.” 



 

ALCALDESSA 
 
Gràcies, senyor secretari.  Senyor Claver. 
 
MANEL CLAVER 
 
Gràcies, senyora alcaldessa.  Aviam, aquesta segona moció va en el mateix 
sentit de la primera.  És incrementar o intentar incrementar els ingressos al 
nostre ajuntament i als ajuntaments en aquest cas en general.  El Decret de 
mesures urgents en matèria pressupostària, tributària i financera per a la 
correcció del dèficit públic que el govern actual de l’Estat central, el govern del 
PP del senyor Mariano Rajoy, una de les mesures que pren, com la més 
important, és l’augment de l’IBI.  En comentaris del govern, en aquest cas del 
president, deia que era una mesura temporal i que era una mesura 
progressiva.   
 
Entenem nosaltres que si el govern de l’Estat demana un esforç a la 
ciutadania, és de justícia que també es demani aquest esforç al principal 
propietari d’immobles a l’Estat, que és en aquest cas l’església catòlica. I no 
estem parlant només de temples, estem parlant de residències, oficines, 
habitatges, locals de tot tipus, places d’aparcament i solars.  Quedi clar que la 
revisió de l’IBI no és únicament per a l’església catòlica, també cal que es revisi 
aquelles comunitats religioses que tenen un acord amb l’Estat, com són la 
Federació d’Entitats Religioses Evangèliques, la Federació de Comunitats 
Israelites i la Comissió Islàmica. Però també, com indica l’acord en el punt 
cinquè de la moció, a altres entitats jurídiques.  El meu partit està obert a parlar 
de qualsevol tipo d’entitat jurídica, inclosos els partits polítics –abans que algú 
ho digui- perquè paguin aquest IBI. 
 
No hem d’oblidar que totes aquestes institucions que he esmentat de culte 
reben la prestació dels serveis municipals en igualtat de condicions que la 
resta de ciutadans.  És de justícia, doncs, un esforç equitatiu de tothom, com 
demana el Decret de mesures urgents per tal de corregir el dèficit de les 
administracions públiques.  I per tant, que es revisin totes les exempcions de 
l’IBI.  No cal en aquests moments, el senyor president del govern de l’Estat 
espanyol va afirmar que ara no toca, amb la que está cayendo, revisar un 
acord amb la Santa Seu, que és un acord diplomàtic.  Recordem en aquest 
cas, que en aquest Estat en menys d’una setmana es va corregir, es va 
modificar la Constitució, una Constitució intocable, quan simplement es va 
demanar que es toqués i es va fer.  Gràcies, senyora alcaldessa. 
 
ALCALDESSA 
 
Gràcies, senyor Claver.  Senyor Gargallo, per posicionar el govern. 



 

 
MIQUEL ÀNGEL GARGALLO 
 
Sí, gràcies alcaldessa.  Primer recordar que l’article 62 del Real Decret 2/2004, 
parla de les exempcions que fan referència als locals on no s’hi exerceixi cap 
activitat econòmica, com vostè ha dit, en tot cas entitats sense ànim de lucre.  
O sigui, podem plantejar l’exemple de l’església catòlica però també en els 
articulats d’aquest mateix article està la Creu Roja i estan associacions sense 
ànim de lucre.   
 
També recordem que l’església, a l’igual que altres entitats sense ànim de 
lucre, exerceix una activitat molt important d’acció social a la nostra societat, on 
tenim parròquies que amb la crisis estan passant penúries per poder pagar la 
llum i els seus equipaments, i que molts d’aquests mossens han de fer servir 
els seus 900 euros, no són ni mileuristes, que li paga () per invertir en tot cas a 
la seva pròpia parròquia.  Per tant, aquest pagament d’IBI que es demana 
segurament aniria en detriment d’una disminució de l’acció social al disminuir la 
capacitat financera en aquest moment tan complicat de crisi social que ens 
trobem.  No obstant, i en el cas de que hi ha hagut activitats o hi hagi activitats, 
pàrquings, lloguers, urbanitzacions, l’església estarà obligada a pagar aquests 
tributs, així com les contribucions especials, cosa que ha fet fins al moment 
religiosament. 
 
Aquí en Vilanova, naturalment, és el mateix cas i la veritat és que no entenem 
massa la seva proposa quan ens hi trobem que el seu mateix partit demana 
exempció de la seva seu central a Barcelona, i en canvi està demanant que 
altres associacions o entitats sense ànim de lucre pues hagin de pagar.  Crec i 
entenc que haurien de ser... estar tots per igual i plantejar-nos de que 
realment, si han de pagar, haurien de pagar tots i no fer unes excepcions 
respecte uns altres.  Per tant, en aquest cas el nostre grup votarà en contra 
d’aquesta moció.  Gràcies. 
 
ALCALDESSA 
 
Gràcies, senyor Gargallo.  Torn de paraules.  Senyor Arrufat. 
 
QUIM ARRUFAT 
 
Bé, és important en aquest tema no confondre parròquia amb estructura 
jeràrquica de l’església, comunitat religiosa amb l’empresa que suposa 
l’església en el seu conjunt, l’església catòlica a l’Estat espanyol i a tot arreu, i 
no confondre religió amb institució, que són dues coses molt diferents.  Les 
creences, qui les instrueix, qui creu, etc., amb el que és la institució, i és 
important contextualitzar també la institució de què parlem.  No parlem d’una 



 

religió qualsevol, al nostre país és una religió molt determinada, i a més una 
institució molt determinada amb una història molt determinada.  Una història de 
la que ningú se n’hauria de sentir orgullós i malauradament hi ha molta gent 
que se n’hi sent d’orgullosa de la història d’aquesta institució, d’aquesta 
jerarquia de l’església catòlica.  Que no per l’obra caritativa, ha adquirit durant 
els últims anys, molts anys, el patrimoni immobiliari que té ara, no per les 
donacions efectives de la població, o adquirit, sinó també perquè ha estat al 
costat de moltes dictadures militars i de molta persecució, que li han permès 
acumular molts privilegis. 
 
Nosaltres entenem que hi ha diferents funcions dels immobles que té l’església 
i que n’hi ha algunes que podríem estar d’acord amb l’exempció i n’hi ha 
d’altres que no.  No és una institució sense ànim de lucre l’església, no ho és, 
l’església inverteix en armament, l’església inverteix en caixes, l’església fa 
inversions especulatives, l’església mou els seus diners per generar-ne més 
beneficis, que després poden revertir o no en el que algú considerarà que no 
és ànim de lucre i que altres considerem que sí que ho és, que és l’extensió del 
seu projecte jeràrquic i eclesiàstic arreu del territori.  Nosaltres pensem que en 
molts d’aquests aspectes que la institució, no la religió, la institució de 
l’església mou econòmicament, és just que paguin els impostos i no és just que 
es beneficiïn de cap acord amb el Vaticà, no ho és en absolut.  És just que se’n 
beneficiïn per a determinats centres de culte històrics, és just que se’n 
beneficiïn per a determinats immobles que serveixin a la comunitat, però no és 
just que se’n beneficiïn per moltes altres propietats i molts altres negocis que 
poc tenen a veure amb el no ànim de lucre.  
 
I després clar, ens sembla esperpèntic que quan es posi sobre la taula a debat 
això s’amenaci, l’església amenaci amb retirar l’ajuda a Càritas.  Perquè llavors 
ens hem de plantejar una cosa des dels serveis municipals, substituir Càritas, 
no per la gent que hi està treballant ara, que són gent fantàstica que estan 
deixant la pell en el que estan fent, sinó perquè si a la mínima que intentem 
qüestionar una institució històricament contrària a molta part del nostre poble, 
històricament injusta amb la societat amb la que ha habitat.  Quan la intentem 
qüestionar algun dels privilegis que la història li ha donat i que a través de 
determinats acords té, se’ns amenaci amb retirar la prestació social que està 
desenvolupant Càritas, però que estem també finançant tots els vilanovins a 
través de l’Ajuntament i les ajudes que hi prestem.  No és just.  Per tant, ens 
haurem de preocupar i harem de saber, perquè això ho hauria de saber tot 
membre també de l’església catòlica, que malgrat la bondat de la religió que es 
predica, malgrat la bondat de les parròquies i de molts dels seus membres, 
forma part d’una jerarquia que no ho és tant de bona, i forma part d’una 
jerarquia de la que ens hem de sentir que hi ha éssers de primera classe i 
éssers de segona classe en aquesta societat, simplement per les seves 
eleccions sexuals, polítiques o nacionals, fins i tot, perquè no parlem la mateixa 



 

llengua que parlava crist, que se suposa que és la que parla l’Estat espanyol 
també. 
 
ALCALDESSA 
 
Gràcies, senyor Arrufat.  Senyor Álvarez. 
 
FRANCISCO ÁLVAREZ 
 
Moltes gràcies, senyora alcaldessa.  Primer de tot un aclariment, estem parlant 
d’una moció sobre l’IBI de les confessions religioses, no?, perquè és que 
sembla aquí un judici a l’església catòlica.  Sí que es posa lo de les altres 
confessions religioses, això s’ha de deixar anar perquè no ens acusin de res, 
però al final s’està fent un judici aquí a tota una religió.  Esperpèntic em 
semblen altres afirmacions que s’han fet aquí, perquè per exemple l’església 
catòlica, no fa falta, no vull entrar en el tema, però Teresa de Calcuta, per 
exemple, era església catòlica, per exemple.  Però bueno, no fa falta, no fa 
falta entrar en aquestes barbaritats.   
 
En primer lloc la moció clar, els acords de la moció van en contra de la Llei de 
mecenatge i dels tractats internacionals i contra les sentències del Tribunal 
Constitucional que feia referència el senyor Claver abans en la moció anterior.  
Aquí també n’hi han i, de fet, aquí es demana també modificar les lleis de 
mecenatge de les hisendes locals, que no crec que sigui possible des de 
l’Ajuntament de Vilanova, però bueno, això és una altra qüestió. 
 
Les lleis que estan basades en la reciprocitat, en la col·laboració pública-
privada, en el foment de la cultura i de l’art i en la protecció del patrimoni 
històric i artístic, que per altra banda hi han altres intervencions sempre es 
posa tant accent en això, en la protecció del patrimoni històric artístic, doncs 
aquí tenim una part també. 
 
L’església catòlica està jugant un paper molt important, molt important en 
aquests moments de crisi, contra molta gent que està desprotegida, i estem 
parlant de Càritas, i està també jugant un paper molt important, i això no ara en 
aquests moments de crisi, sinó històricament, en molts països del món, on 
tenen veritables problemes, problemes de veritat, eh?, problemes molt seriosos 
i problemes més greus que els que tenim aquí, i que els voluntaris, sense un 
sou, estan intentant d’alguna manera col·laborar.  Reitero moltes de les 
qüestions que ha fet referència el senyor Gargallo, de fet, eh?  Nosaltres 
creiem que no és de rebut, nosaltres creiem que aquí té que haver-hi una 
reciprocitat.  Nosaltres creiem que n’hi han institucions com les de l’església 
catòlica, que estan col·laborant i que tampoc no es tracta de penalitzar la seva 
col·laboració, i nosaltres bueno, se’ns... se’ns ha adelantat el senyor Gargallo, 



 

però és que és veritat, és que resulta que  n’hi ha interposat un recurs 
d’Iniciativa Catalunya Verds, perquè volen eximir-se del pagament de l’IBI a la 
seu central, és veritat.  O sigui, ho deia el senyor Gargallo, però és que és 
veritat.  Perquè això demostra, jo no diria que la doble moral, eh?, d’Iniciativa, 
perquè tampoc no es tracta de dir que té doble moral Iniciativa.  Sí, Iniciativa té 
una moral i és: que paguin els demés per no tindre que pagar nosaltres.  
Votarem en contra, moltes gràcies. 
 
ALCALDESSA 
 
Gràcies, senyor Álvarez.  Senyor Elena. 
 
JOAN IGNASI ELENA 
 
Bé, clar, com ens posem tan transcendents... doncs el senyor Francis 
Álvarez...  Miri, l’església són moltes coses, no?, entre altres o fonamentalment 
milers i milers de persones, efectivament, que moguts per la fe o per un esperit 
solidari, doncs treballen per l’altre i ho fan aquí, i ho fan als barris, i ho fan 
arreu del món.  I la veritat és que és impresionant veure el que fan i és 
extraordinari.  I l’església també té una jerarquia.  Hi ha un senyor que es diu 
Rouco Varela que és el màxim responsable de l’església catòlica, del qual les 
principals víctimes d’ell són justament els qui tenen una concepció diferent de 
l’església, de la concepció de l’església que té el senyor Rouco Varela.  Les 
principals víctimes són els qui han hagut de sortir i dir Càritas que no és veritat 
que els recursos que reben per fer la feina magnífica que fan la rebin de 
l’església, sinó que la reben de les administracions, dels voluntaris i de 
tantíssima gent que treballa al servei dels altres.  Comencem per aquí, perquè 
justament ha hagut de ser Càritas qui ha hagut d’aclarir que això que 
amenaçava la jerarquia eclesiàstica no era veritat, perquè no era tal els 
recursos que arribaven de la jerarquia eclesiàstica en aquesta, en aquesta i a 
tantes altres entitats que fan cooperació i solidaritat.  I, per suposat, tampoc a 
les misions que hi han arreu del món, jo li asseguro que no arriben de la 
jerarquia eclesiàstica. 
 
Hem de separar també això de les... el debat sobre les creences individuals, 
que és el que és, les creences individuals, i individuals vol dir que no les has 
d’imposar als altres, sinó que les vius tu, i no les imposes a través de l’Estat i 
del poder en els altres, del que és la funció de l’administració, de 
l’administració pública, i això és el que és un Estat laic, un Estat en el que hi ha 
el dret a exercir les teves creences individuals i que aquestes no influeixen en 
el conjunt de la societat a través del poder que tu puguis tenir a través de les 
administracions públiques. 
 



 

El que demana aquesta moció i el que demanen les persones que estan tirant 
endavant aquestes iniciatives, no és que tots els llocs que tinguin el NIF de 
l’església paguin IBI, sinó que es tregui un privilegi, que es tregui un privilegi 
que ve derivat per Llei, segons el qual no paguen IBI.  I no és menor, perquè 
efectivament, en algunes ciutats hi ha moltes entitats que no paguen IBI, per 
exemple la nostra, i no paguen IBI perquè hi ha un acord a la ciutat que 
decideix que les entitats que fan una determinada tasca social no pagaran IBI.  
I es considera que això ho acorda la ciutat i és positiu, i per tant en aquest 
sentit aquí estan incloses també les entitats confessionals, els partits, els 
sindicats, les entitats, etc.  El que no pot passar és, com passa en algunes 
ciutats, que hi ha entitats d’aquest caràcter que paguen i altres que no, i al final 
el que s’està demanant és que desapareixi aquest privilegi, que desapareixi 
aquest privilegi imposat, o arribat, o vingut, o derivat d’una Llei i d’un tractat 
internacional segons el qual aquesta obligació no existeix.   
 
I per tant a mi m’agradaria que, quan fem una afirmació per part del senyor 
Francis, que l’ha fet, segons el qual això era un judici a l’església catòlica, jo 
entenc que vingués una mica amb el discurs après pressuposant que això és el 
que es trobarien aquí, però amb tota franquesa, no ho he sentit.  Jo no he 
sentit un judici a l’església catòlica, només he sentit una afirmació amb relació 
al que ha de ser el pagament de l’IBI, i també he sentit afirmacions amb relació 
a determinats components d’una determinada ordre religiosa i a un passat que 
jo, que comparteixo algunes d’aquestes creences, comparteixo també 
aquestes afirmacions respecte al passat tràgic que ha tingut aquesta... 
l’església catòlica en el nostre país, com ho comparteixen, per altra banda, la 
immensa majoria dels creients.  I per tant, en aquest sentit, des d’aquest punt 
de vista, que el que és és el treure un privilegi derivat de l’acord i donades les 
circumstàncies que estem vivint en aquests moments a la nostra societat, en la 
que s’està estirant, excepte dels bancs, de tothom, creiem que és raonable, 
amb tota la tranquil·litat del món i sense vocació de fer judicis a ningú, que 
aquesta mesura doncs es porti a la pràctica.  Per això votarem a favor. 
 
ALCALDESSA 
 
Gràcies, senyor Elena.  Senyor Claver.  
 
MANEL CLAVER 
 
Gràcies, senyora alcaldessa.  Bé, el senyor Francis... aquí no hi ha cap judici a 
l’església, i menys venint de mi, i menys venint de mi.  Són les meves creences 
i jo no estic fent cap judici a l’església catòlica.  El que sí que és veritat és que 
vivim en un moment, en una societat amb uns moments excepcionals, uns 
moments excepcionals.  I com el regidor Elena ha dit, hi han certs privilegis.  
En aquests moments aquests privilegis, siguin de les confessions religioses, 



 

siguin de qualsevol, inclosos els partits polítics, ja ho he dit, torno a repetir, 
inclosos, i senyor Gargallo, si el meu partit exerceix l’exempció de l’IBI és 
perquè és un dret que té, però que estem disposats a qüestionar-lo, el nostre i 
el de tots els partits.  Es tracta d’uns moments excepcionals, i per tant sí, els 
nostres ajuntaments, sense una llei de finançament adequada, que estem 
patint greument una crisis, estem patint greument menys ingressos, hem 
d’intentar trobar ingressos.  I estic segur que molts catòlics, molts catòlics 
pensen que en aquests moments seria convenient i bo que l’església fes un 
exercici de bondat.  Res més. 
 
ALCALDESSA 
 
Gràcies, senyor Claver.  Senyor Gargallo. 
 
MIQUEL ÀNGEL GARGALLO 
 
Sí, en tot cas dugues qüestions.  La primera, no sé si ha quedat clar de que en 
principi l’església, a lo que fa referència als locals on té activitat, on té activitat, 
aquests IBIs tributa.  O sigui, això de que els pàrquings no tributen, que 
realment on ha exercit qualsevol tema que pugui tindre activitat, els IBIs 
tributen.  Si l’església ha demanat una llicència d’obres, se li ha cobrat la 
llicència d’obres, com a qualsevol altre que estigui en tot cas aquí.  Per tant, 
això en primer terme. 
 
En segon, crec que el tema –i en això ho ha comentat en tot cas el senyor 
Arrufat-, possiblement a l’església, jo no vull en tot cas entrar en el tema del 
dilema d’on vénen els calés, si realment es plantegen o no es plantegen, a 
l’igual que l’església pues suposo que altres tipus de religions també faran 
qüestions semblants o no semblants, no li vull dir si realment es produeix, i en 
tot cas lo que s’ha de plantejar és si realment el fi de la qüestió és aquesta.  En 
aquests moments, si aquestes associacions o aquestes entitats religioses 
estan fent en aquest moment un ús bastant social on no arriba en aquest 
moment l’Estat o no arriba en tot cas l’Ajuntament en qüestions socials, no? 
 
Si aquests imports naturalment es plantegen, això és naturalment un tema 
comptat, tenim calés, suposo que l’església també tindrà el seu pressupost, i 
naturalment la situació de mantindre’s en aquest moment pues és complexa i 
tots sabem que en algunes parròquies els temes són complexos.  Entenem 
que no és des del punt de vista municipal, com s’havia plantejat, que crec que 
realment s’està fent correcte, en el marc legislatiu que tenim en aquest 
moment, però que en tot cas si la situació s’hauria de canviar pues s’hauria 
d’instar en tot cas a títol de govern, i per tant no entenem tampoc la dinàmica 
entre ajustament només a l’església catòlica i no a altres en tot cas, en altres 
confessions, no? 



 

 
D’acord.  En tot cas el tema vindria donat una miqueta aquí en aquest 
comentari.  Gràcies. 
 
ALCALDESSA 
 
Per tant, passem a la votació.  Vots a favor de la moció?  Vots en contra?  
 
SECRETARI 
 
Em sembla que hi ha empat... 
 
ALCALDESSA 
 
Estava comptant i em sembla que sí. 
 
SECRETARI 
 
Hi ha empat, dotze i dotze, perquè són vint-i-quatre. 
 
ALCALDESSA 
 
Vaja, hem de tornar a votar? 
 
SECRETARI 
 
En una segona votació, el vot de l’alcaldessa decideix. 
 
ALCALDESSA 
 
No havíem comptat que faltava un regidor.  No, no, senyor Elena, 
efectivament, tots sabem com funciona aquest Ple i normalment tenim en 
compte les majories del Ple municipal.  Avui no ens havíem... com que hi havia 
la senyora Duran, que feia molt de temps que no la vèiem, no ens havíem 
adonat que faltava una persona i, per tant, ara a l’hora de comptar hem vist 
que faltava una persona.  Per tant, ara mateix hi ha una persona de l’equip de 
govern que sortirà, perquè havia...  
 
Tornem a votar.  Vots a favor de la moció?  Vots en contra?  Per tant, queda 
aprovada la moció.  Sí, senyor Rodríguez. 
 
 
 
 



 

SANTIAGO RODRÍGUEZ 
 
Senyora alcaldesa, una qüestió d’ordre.  Un aclariment, que crec que seria bo 
que el coneguéssim tots.  És que entenem que si no podem assistir al Ple, pels 
motius que siguin, el fet de que no hi siguem no tindrà un efecte pràctic en la 
votació dels punts de l’ordre del dia i per tant... 
 
ALCALDESSA 
 
Li explico, senyor Rodríguez, és fallo d’aquesta alcaldessa, perquè per part del 
Partit Socialista sabíem que hi havia una persona que no podia assistir i a 
l’hora de fer la votació no ho he tingut en compte.  Sempre és... 
 
SANTIAGO RODRÍGUEZ 
 
Cap problema, simplement ho tindrem en compte perquè quan nosaltres ens 
trobem aquesta situació també li farem saber per tal de que no s’alterés el 
resultat de les possibles votacions. 
 
ALCALDESSA 
 
Sempre és amb motiu explicat i vostè, senyor Rodríguez, em sembla que ho 
sap que aquesta dinàmica s’ha seguit habitualment al Ple de l’Ajuntament.  
Gràcies. 
 
Es vota la moció, amb el resultat següent: 
 
  Vots a favor: PSC, CUP i ICV (12) 
  Vots en contra: CIU i PP (12) 
 
Com que el resultat ha estat un empat, s’efectua una segona votació.  Abans 
de votar surt de la sala el senyor FRANCESC XAVIER SÁNCHEZ VERA. 
 
Segona votació: 
 
  Vots a favor: PSC, CUP i ICV (12) 
  Vots en contra: CIU i PP (11) 
  Abstenció: Sr. SÁNCHEZ VERA, del grup de CiU, per no ser 
present a la sala. 
 
Per tant, s’aprova la moció. 
 
Després de la segona votació, torna el Sr. SÁNCHEZ VERA. 
 



 

 
  22.  MOCIÓ D’ICV PER DONAR SUPORT A LES COOPERATIVES 

DURANT EL 2012 “ANY INTERNACIONAL DE LES 
COOPERATIVES”. 

 
ALCALDESSA 
 
Molt bé, passem al següent punt.  És la moció número vint-i-dos, moció 
d’Iniciativa Catalunya Verds per donar suport a les cooperatives durant el 2012, 
Any Internacional de les Cooperatives. 
 
El secretari llegeix la part resolutiva de la moció següent: 
 
La resolució 64/136 de l’Assemblea General de les Nacions Unides, proclama 
el 2012 com l'Any Internacional de les Cooperatives, i insta els estats 
membres, com també sol·licita a altres institucions públiques i agents socials, a 
aprofitar el 2012 per promoure el cooperativisme, reconèixer la contribució 
d’aquestes empreses al desenvolupament social i econòmic, i impulsar la 
formació i el creixement de les cooperatives.  
 
El missatge de l’Any Internacional: "Les empreses cooperatives ajuden a 
construir un món millor”, reflecteix la valuosa contribució de les cooperatives a 
les persones i al seu entorn.   
 
L’economia cooperativa sorgeix en un moment històric i social també molt 
difícil, especialment per les classes socials més dèbils, i neix com a resposta i 
en contraposició a un model de relacions econòmiques basat en el lucre. 
 
El cooperativisme no és, doncs, només un model econòmic, és també, i 
sobretot, un model que posa l’economia al servei de les persones, un model en 
el que els interessos i les necessitats col·lectives estan per sobre de tota idea 
de lucre individual. 
 
Les cooperatives són empreses basades en principis i valors de responsabilitat 
social i de propietat conjunta dels seus integrants, que la gestionen pel benefici 
mutu dels seus membres, de les persones usuàries i  del seu entorn. 
Existeixen cooperatives a tots els  sectors de l'economia catalana: l'agricultura, 
el comerç, la cultura, l’energia, l’ensenyament, l’habitatge, l’hostaleria, la 
indústria, la sanitat, els serveis d’atenció a les persones, els serveis a les 
empreses, el transport, l’educació i un llarg etcètera. 
 
Les cooperatives són empreses democràtiques que promouen l’ocupació 
estable i de qualitat, la responsabilitat social, l’arrelament al territori i la màxima 



 

implicació en el desenvolupament econòmic i social de totes les persones, 
incloent també els col·lectius més desafavorits. 
 
Al món, més de 1.000 milions de persones estan vinculades d’una forma o altra 
a una cooperativa, i l’activitat econòmica de les 300 cooperatives més grans 
equival a la desena part de l’economia mundial.  A Catalunya existeixen més 
de 4.807 cooperatives que, conjuntament, aporten el 4,5% al PIB català. Les 
cooperatives són generadores d’ocupació i, en el període  més sever de la crisi 
econòmica actual, entre 2008 i 2011, l’empresa cooperativa ha perdut un 33% 
menys de llocs de treball que el conjunt de l’economia catalana. 
 
En l’actual context econòmic i social, més que mai són necessàries empreses 
que reuneixin els principis i els trets característics que demostren diàriament 
les cooperatives. 
 
Per tot això, el Ple Municipal acorda: 
 
“PRIMER.  Donar reconeixement i suport institucional a la resolució 64/136 de 
l’Assemblea General de les Nacions Unides sobre el 2012, Any Internacional 
de les Cooperatives.  
 
SEGON. Col·laborar amb les empreses cooperatives i les organitzacions 
representatives del cooperativisme per a la divulgació de l’Any Internacional de 
les Cooperatives a la nostra ciutat. 
 
TERCER. Impulsar activament, a través dels serveis municipals de promoció 
econòmica, la difusió, informació i promoció del cooperativisme a Vilanova i la 
Geltrú, principalment entre la població aturada i els emprenedors. 
 
QUART. Donar suport a la posada en marxa del Pla de dinamització de 
l’economia cooperativa, dissenyat pel Consell Comarcal del Garraf l’any 2011.” 
 
 
ALCALDESSA 
 
Molt bé, gràcies. Senyora Sánchez, abans d’entrar voldria explicar públicament 
i ben explicat el que ha passat fa un moment, perquè crec que possiblement no 
s’ha explicat bé.  Aquest Ple municipal té 25 regidors, escollits 
democràticament, amb una distribució de forces polítiques que és la que és, i 
per tant entenem que quan hi ha una absència justificada el que hem de fer és 
mantenir l’equilibri entre les forces polítiques i per això hem fet aquesta acció.  
Volia explicar-ho per si no ha quedat ben clar.  Disculpin. 
 
Senyora Sánchez. 



 

IOLANDA SÁNCHEZ 
 
Bé, doncs, explico la moció presentada, tal i com diu el seu títol és l’Any 
Internacional de les Cooperatives aquest 2012, però bàsicament el 
cooperativisme que a la nostra ciutat doncs ha tingut jo crec un ampli suport i 
experiències, algunes reeixides, evidentment altres segurament no, algunes les 
coneixem, doncs és un model que no és solsament un model econòmic, sinó 
que proposa un model d’economia evidentment de servei a les persones, un 
model que pot intercanviar entre les persones que formen part de la 
cooperativa, no exclusivament els beneficis de la pròpia activitat econòmica 
que desenvolupin, sinó valors, democràcia, sentit de treball, i en aquest sentit 
creiem doncs que és un model que ara hem d’impulsar, que s’ha d’impulsar 
aquest 2012, però que realment a la nostra ciutat doncs s’ha d’impulsar.  I més 
aviat perquè ademés serveix de gran mesura a una forma doncs de 
desenvolupar l’autoocupació, l’emprenedoria i la creació de petits projectes o 
grans projectes que poden fer que plantegem un model empresarial que 
bàsicament segurament i utilitzant el que deia en Santi Rodríguez en la 
passada moció, doncs ha primat més l’activitat empresarial i en altres models 
d’empreses doncs el benefici per sobre d’altres valors: valors socials que en 
diem, o com entenem nosaltres valors democràtics.  I en aquest sentit volem 
amb aquesta moció per un costat donar suport a aquest any internacional, però 
per altre doncs posar-nos alguns deures a nivell municipal, i és que de forma 
intensiva, des de la Regidoria de Promoció Econòmica, a través de la 
Mancomunitat, el Consell Comarcal i les altres institucions doncs que també 
tenen doncs iniciatives de foment empresarial, articulin mecanismes per 
impulsar el cooperativisme com un model d’aposta a la nostra ciutat, per crear 
noves empreses i per tant noves empreses que també canviïn la nostra forma 
d’entendre l’economia. 
 
ALCALDESSA 
 
Gràcies, senyora Sánchez.  Senyor Figueras. 
 
GERARD FIGUERAS 
 
Moltes gràcies, senyora alcaldesa.  Per manifestar el suport del govern a 
aquesta iniciativa, una iniciativa que, per altra banda, reflexa una moció de 
forma textual, tal i com l’ha presentat l’Associació de Cooperatives de 
Catalunya, a la que ens sumem, però que en paral·lel nosaltres –i aquí dono fe 
de la feina dels tècnics de la Regidoria- hi estàvem treballant en que més enllà 
de donar suport a aquest text, també poguéssim aportar-hi algun tipo 
d’iniciatives pròpiament municipals a través doncs de diversos organismes, 
alguns de l’Ajuntament, d’altres no, com són el Servei d’Iniciatives 
Econòmiques, el Club Feina o els serveis de cowork que oferim des de 



 

Neàpolis.  Nosaltres presentarem en la propera Comisió Informativa algunes 
accions concretes en aquesta línia i, més enllà d’això, sí que afegir-nos en 
aquesta visió de que en moments com l’actual creiem que les formes 
empresarials de les cooperatives són les que han de donar possiblement 
resposta al costat doncs de les iniciatives dels autònoms i dels 
autoemprenedors a la creació doncs de llocs de treball a la ciutat, llocs de 
treball doncs que serveixin per disminuir aquestes xifres d’atur que també a 
Vilanova no ens acaben de ser favorables i que fem molt de gust, molt d’acord i 
també molt amb relació a la feina que es fa des del Departament d’Empresa de 
la Generalitat, que a més a més tota la qüestió relativa al treball autònom i al 
cooperativisme el lidera un vilanoví. 
 
Per tant, mostrem el nostre vot favorable, i també ens ha fet arribar, no sabem 
qui, una proposta de transacció... ah, la CUP, d’afegir-hi doncs un cinquè punt i 
que en el govern li sembla bé, ja que són qüestions que ja s’han utilitzat en 
altres procediments, tal com ens han informat des dels serveis jurídics de la 
casa.  Moltes gràcies. 
 
ALCALDESSA 
 
En tot cas, entenc que el titular de la moció sí que la... Sí?  Senyor Font. 
 
MARC FONT 
 
Gràcies.  Bé, des del grup municipal de la CUP doncs òbviament estem 
d’acord amb la moció.  Estem plenament d’acord amb donar suport a tot el que 
representa el món cooperatiu i () empresa.  Creiem que com a tipologia de 
societat mercantil doncs té un valor afegit, un valor afegit per molts motius.  
Estan bàsicament explicats en el cos de la moció.  Entenem que són empreses 
molt més arrelades al territori, que tenen uns principis més responsables 
socialment.  I abans de que m’ho digui el senyor Rodríguez, això no vol dir que 
la resta d’empreses no els tinguin, sinó que aquestes entenem que normalment 
com a principi bàsic doncs el tenen més que la resta d’empreses, i l’únic que 
no volíem, ja que la moció és força simbòlica, tret del tercer punt, com deia la 
senyora Sánchez, doncs ens posen una mica de deures quan parla de fer 
difusió, informació i promoció del cooperativisme a través de l’Ajuntament, 
doncs hem volgut afegir aquest cinquè punt en la transaccional, que 
textualment diu: “que els serveis jurídics de l’Ajuntament estudiïn possibles 
fórmules legals per tal que en els concursos públics i concessions municipals 
es puntuï el fet de que una empresa sigui cooperativa.” 
 
Entenem que està molt clar quina és la idea d’afegir aquest punt.  Com s’ha dit 
des del govern, en algunes ocasions ja s’havia fet.  El que entenem és que es 
fagi sistemàticament, que en tots aquells concursos que es fagin des de 



 

l’Ajuntament doncs es dongui uns punts extres, o es puntuï una mica més a les 
empreses cooperatives per davant de la resta d’empreses.  Gràcies. 
 
ALCALDESSA 
 
Gràcies, senyor Font.  Ara sí, senyora Sánchez, si accepta la transaccional. 
 
IOLANDA SÁNCHEZ 
 
Com a ponent de la moció, doncs aceptem evidentment la transaccional. 
 
ALCALDESSA 
 
Molt bé.   Per tant, senyora Rodríguez. 
 
CARMEN MARÍA RODRÍGUEZ 
 
Sí, moltes gràcies, alcaldesa.  Per tal de... per informar que donarem suport a 
la moció.  I aceptem també la transacció que ha proposat la Candidatura 
d’Unitat Popular.  Si més no, celebrem que s’hagi presentat aquesta moció 
degut pues a la situació de crisis que estem visquent arreu de tot l’Estat i a la 
nostra ciutat, on estem veient doncs que falten empreses, que falten llocs de 
treball i que és molt necessària, i sí que pues donem suport a impulsar 
l’activitat econòmica mitjançant aquesta forma societària que és la cooperativa.  
Moltes gràcies. 
 
ALCALDESSA 
 
Gràcies, senyora Rodríguez.  Senyora Grifell. 
 
ENCARNA GRIFELL 
 
Moltes gràcies, alcaldesa.  Bé, nosaltres també votarem favorablement 
aquesta moció.  Jo crec que han sortit ja molts dels arguments del perquè 
recolzem aquesta iniciativa.  Només volíem aprofundir una mica o fer... posar 
èmfasi en el tema de que del resultat, sobretot en aquests moments que estem 
ara, els municipis que han incrementat el seu nivell de cooperativisme tenen un 
nivell d’atur molt baix, llavorens pensem que això és important, i ademés 
perquè, com s’ha dit, són empreses o són tipus d’organitzacions que tenen uns 
valors i el manteniment de l’ocupació és un dels valors, i sobretot perquè busca 
també el benefici col·lectiu, no tant o no tan sols el benefici individual.  I 
nosaltres també recolzarem aquesta moció perquè també creiem que ajudarà a 
desenvolupar tot el Pla de dinamització que es va elaborar al Consell Comarcal 
des de l’any 2011, que s’està treballant també amb la Diputació de Barcelona, i 



 

després també perquè tot això tenim gràcies... vull dir, es pot afavorir perquè 
l’any 2011 també es va aprovar la Llei d’economia social, que permet donar un 
marc jurídic i beneficia el fet de desenvolupar tot el tema de les economies, i 
especialment orientada a aturats i emprenedors. 
 
Per tant, votarem a favor d’aquesta moció.  Moltes gràcies. 
 
ALCALDESSA 
 
Gràcies, senyora Grifell.  No hi han més paraules, per tant passem a la votació. 
Vots a favor de la moció?  S’aprova per unanimitat. 
 
Es vota la moció, amb la transacció, la qual s’aprova per unanimitat dels 
presents. 
 
El text aprovat és el següent: 
  
“PRIMER.  Donar reconeixement i suport institucional a la resolució 64/136 de 
l’Assemblea General de les Nacions Unides sobre el 2012, Any Internacional 
de les Cooperatives.  
 
SEGON. Col·laborar amb les empreses cooperatives i les organitzacions 
representatives del cooperativisme per a la divulgació de l’Any Internacional de 
les Cooperatives a la nostra ciutat. 
 
TERCER. Impulsar activament, a través dels serveis municipals de promoció 
econòmica, la difusió, informació i promoció del cooperativisme a Vilanova i la 
Geltrú, principalment entre la població aturada i els emprenedors. 
 
QUART. Donar suport a la posada en marxa del Pla de dinamització de 
l’economia cooperativa, dissenyat pel Consell Comarcal del Garraf l’any 2011. 
 
CINQUÈ. Que els serveis jurídics de l’Ajuntament estudiïn possibles fórmules 
legals per tal que en els concursos públics i concessions municipals es puntuï 
el fet que una empresa sigui cooperativa.” 
 
 
 

  23.  MOCIÓ DE CIU DE REBUIG A L’ATURADA DE LA PLANTA DE 
CEMENTOS PORTLAND VALDERRIVAS A VALLCARCA I 
SUPORT A LES TREBALLADORES I TREBALLADORS AFECTATS 
PER L’ANUNCI DE CESSAMENT DE L’ACTIVITAT. 

 
 



 

ALCALDESSA 
 
Passem a la següent moció, que és la moció número vint-i-tres, de rebuig a 
l’aturada de la planta de Cementos Portland Valderrivas a Vallacarca, i suport 
als treballadors i treballadores afectats per l’anunci de cessament de l’activitat. 
 
El secretari llegeix la part resolutiva de la moció: 
 
Atès que l’Ajuntament ha tingut coneixement a través dels membres del Comitè 
d’Empresa del Grupo Cementos Portland Valderrivas de la voluntat de 
l’empresa d’aturar l’activitat de la planta que tenen ubicada a Vallcarca, dins 
del terme municipal de Sitges. 
 
Atès que això afecta a més de 70 llocs de treball contractats directament per 
l’empresa a la planta de Vallcarca i a moltes altres empreses i professionals 
locals i comarcals que indirectament treballen per a aquesta empresa 
(mecànics, empreses de neteja, transportistes...). 
 
Atès l’impacte tan negatiu que això suposaria a nivell socioeconòmic per al 
municipi i la comarca, que pot arribar a afectar fins a 300 famílies que 
directament o indirectament viuen de l’activitat d’aquesta planta. 
 

ACORDS 
 

“PRIMER. Recolzar les propostes de suport i assessorament, des de 
l’Ajuntament de Sitges, a totes i tots els treballadors que resultin afectats per 
un eventual cessament de l’activitat de la planta de Vallcarca que gestiona el 
Grupo Cementos Portland Valderrivas. 
 
SEGON. Posar els Serveis Socials municipals, així com els Serveis Municipals 
de Formació i Ocupació, a disposició dels afectats per l’eventual cessament de 
l’activitat. 
 
TERCER. Mostrar el total suport de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú vers 
els treballadors i treballadores de la fàbrica de ciment de Vallcarca i en totes 
aquelles accions que es desenvolupin a l’Ajuntament d’aquesta ciutat. 
 
QUART. Sol·licitar a l’empresa més informació detallada de la situació i 
l’evolució de la mateixa. 
 
CINQUÈ. Sol·licitar al govern de la Generalitat, a través de la Direcció General 
de Relacions Laborals, l’assistència i la mediació entre l’Empresa explotadora 
de la planta referida i els/les treballadors/ores i l’Ajuntament de Sitges, en virtut 



 

de les competències que li són pròpies, per tal de garantir els drets dels 
treballadors i treballadores. 
 
SISÈ. Instar el Parlament de Catalunya a que acordi la regulació i la 
reestructuració d’aquest sector industrial, així com les condicions de mobilitat i 
recol·locació de les treballadores i treballadors afectats per la reconversió 
garantint els seus drets. 
 
SETÈ. Donar trasllat d’aquests acords al Comitè d’Empresa, a Grupo 
Cementos Portland Valderrivas, a la Direcció General de Relacions Laborals 
de la Generalitat de Catalunya, així com a la Mesa del Parlament de 
Catalunya, per al seu coneixement i efectes.” 
 
 
ALCALDESSA 
 
Gràcies, senyor secretari.  Aquesta és una moció que es va presentar al Ple de 
l’Ajuntament de Sitges, també es va presentar al Consell Comarcal i l’ha 
presentat el govern, però és una moció oberta, és una moció de recolzament 
als treballadors davant d’una situació d’inestabilitat laboral a la qual volem 
donar recolzament.  Senyor Figueras. 
 
GERARD FIGUERAS 
 
Moltes gràcies, alcaldesa.  Aproximadament un mes doncs que, conjuntament 
amb l’alcalde de Sitges, teníem coneixement per part de la pròpia empresa de 
que hi havia la voluntat d’aturar l’activitat que es produeix a l’esmentada 
empresa i és per això doncs que, seguint una mica la línia que hi ha hagut a 
petició del comitè d’empresa i per tant per part dels treballadors d’aquesta 
important planta que tenim a la comarca, de, a través de les institucions del 
territori –i aixís ho fèiem fa uns dies al Consell Comarcal i aixís ens agradaria 
fer-ho també avui en aquest Ple municipal-, de recolzar als treballadors en el 
sentit que l’activitat en aquesta planta no es tenqui, que no s’aturi, que es 
puguin prendre doncs les mesures més escaients per tal de que les famílies 
que tenen el seu lloc de treball en aquesta planta no l’hagin de perdre, i també 
ho fem des del Ple de l’Ajuntament de Vilanova, ja que els treballadors 
d’aquesta empresa, si bé té seu en el terme municipal de Sitges, doncs també 
n’hi ha que són veïns de Vilanova i la Geltrú.   
 
A títol doncs també informatiu, a banda de demanar el suport si pot ser per 
unanimitat, tal com s’ha produït en l’Ajuntament de Sitges i també en el Ple del 
Consell Comarcal, doncs demanar-los que tots ens puguem sumar en aquesta 
situació.  Doncs com deia, informar-los també que, tal i com fa un mes aquest 
regidor, en la seva condició de diputat, va poder acompanyar l’alcalde de 



 

Sitges a la reunió amb el conseller d’Empresa i Ocupació per plantejar-li el 
problema, doncs que dimecres, passat demà, d’aquesta mateixa setmana, hi 
ha una nova reunió, també per part de l’alcalde de Sitges, el conseller 
d’Empresa i els responsables en aquest cas tant del comitè d’empresa com de 
la part empresarial en el Parlament de Catalunya, on a més a més veurem una 
moció també similar, o si no és similar doncs gairebé idèntica a aquesta, 
perquè el suport doncs en aquesta... al no tancament d’aquesta planta sigui el 
més unànim possible.  Gràcies, alcaldessa. 
 
ALCALDESSA 
 
Molt bé, gràcies senyor Figueras.  Paraules?  No n’hi han?  Pues per tant... ah, 
senyor Ruiz. 
 
JUAN LUIS RUIZ 
 
Molt breument, perquè evidentment donarem suport a la moció.  Com bé ha dit 
el regidor Figueras, doncs també va ser aprovat per unanimitat i presentada 
per tots els grups del Consell Comarcal.  Però sí que jo en tot cas demanaria, 
en la mesura que sigui possible –suposo que ho entendran que fagi aquest 
prec-, que és que en el primer punt, on parla de recolzar les propostes de 
suport i assessorament des de l’Ajuntament de Sitges, s’afegeixi també el 
Consell Comarcal del Garraf.  En tant que aquest president doncs, com vostès 
saben, doncs ha tingut diverses trobades amb el comitè d’empresa, fins i tot 
amb el mateix director general de l’empresa, i que a més a més també ha 
mostrat el suport i assessorament als treballadors i en tot cas doncs demanaria 
afegir aquest punt.  Gràcies. 
 
ALCALDESSA 
 
Sí, sí, ho afegirem això, eh?  Des de l’Ajuntament de Vilanova també està 
prevista aquesta reunió amb la direcció de l’empresa i bueno, tot el que sigui 
sumar esforços per solucionar aquest problema, es farà.  Per tant, als acords 
afegiríem això, en el primer: recolzar les propostes... quan fa referència a 
Sitges, afegir el Consell Comarcal.  
 
Ara sí que passo la paraula a la senyora Rodríguez, que havia demanat la 
paraula. 
 
CARMEN MARÍA RODRÍGUEZ 
 
Gràcies, alcaldesa.  Molt breument, per donar el suport a la moció i per 
recordar que potser molts d’aquí pues hem tingut famílies que han treballat en 
aquesta cimentera, no només en el terme municipal de Sitges, sinó que potser 



 

tota la comarca del Garraf es veu afectada per la supressió de l’activitat a la 
cantera de Vallcarca.  Moltes gràcies. 
 
ALCALDESSA 
 
Gràcies, senyora Rodríguez.  Passem a la votació.  Vots a favor?  Queda 
aprovada per unanimitat. 
 
Es vota la moció, amb la transacció proposada pel Sr. Sánchez, la qual 
s’aprova per unanimitat dels presents. 
 
El text aprovat és: 
 
“PRIMER. Recolzar les propostes de suport i assessorament, des de 
l’Ajuntament de Sitges i el Consell Comarcal del Garraf, a totes i tots els 
treballadors que resultin afectats per un eventual cessament de l’activitat de la 
planta de Vallcarca que gestiona el Grupo Cementos Portland Valderrivas. 
 
SEGON. Posar els Serveis Socials municipals, així com els Serveis Municipals 
de Formació i Ocupació, a disposició dels afectats per l’eventual cessament de 
l’activitat. 
 
TERCER. Mostrar el total suport de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú vers 
els treballadors i treballadores de la fàbrica de ciment de Vallcarca i en totes 
aquelles accions que es desenvolupin a l’Ajuntament d’aquesta ciutat. 
 
QUART. Sol·licitar a l’empresa més informació detallada de la situació i 
l’evolució de la mateixa. 
 
CINQUÈ. Sol·licitar al govern de la Generalitat, a través de la Direcció General 
de Relacions Laborals, l’assistència i la mediació entre l’Empresa explotadora 
de la planta referida i els/les treballadors/ores i l’Ajuntament de Sitges, en virtut 
de les competències que li són pròpies, per tal de garantir els drets dels 
treballadors i treballadores. 
 
SISÈ. Instar el Parlament de Catalunya a que acordi la regulació i la 
reestructuració d’aquest sector industrial, així com les condicions de mobilitat i 
recol·locació de les treballadores i treballadors afectats per la reconversió 
garantint els seus drets. 
 
SETÈ. Donar trasllat d’aquests acords al Comitè d’Empresa, a Grupo 
Cementos Portland Valderrivas, a la Direcció General de Relacions Laborals 
de la Generalitat de Catalunya, així com a la Mesa del Parlament de 
Catalunya, per al seu coneixement i efectes.” 



 

  24. MOCIÓ DE LA CUP PER A LA CONVOCATÒRIA D’UNA 
AUDIÈNCIA PÚBLICA CENTRADA EN INICIATIVES PER 
COMBATRE L’ATUR A LA CIUTAT. 

 
ALCALDESSA 
 
Passem a la següent moció, que és la moció número vint-i-quatre, moció de la 
CUP per a la convocatòria d’una audiència pública centrada en iniciatives per 
combatre l’atur a la ciutat.  Senyor secretari. 
 
El secretari llegeix la part resolutiva de la moció següent: 
 
La crisi capitalista que estem patint ha dut la comarca i la ciutat a nivells d’atur 
d’una gravetat extrema. La comarca del Garraf té una taxa d’atur del 17,14%, i 
la ciutat de Vilanova i la Geltrú arriba ja al 18,97%, segons les dades de la 
Mancomunitat Penedès Garraf del darrer mes d’abril.  
 
A la gravetat de la situació actual cal sumar-li la incertesa del futur i el temor a 
que aquests índexs augmentin i les condicions de la crisi s’agreugin encara 
més, amb l’increment de les desigualtats, la pobresa, la conflictivitat i la misèria 
entre els vilanovins que això comporta. 
 
Des de la CUP trobem necessari i imprescindible que davant d’aquesta situació 
de greu crisi capitalista les forces polítiques i la ciutadania fem un sobreesforç 
per pensar, debatre i consensuar mesures, iniciatives i actuacions que 
serveixin per pal·liar la crisi laboral i social que patim els vilanovins i 
vilanovines, posant una atenció especial en l’atur i les iniciatives que des dels 
poders públics municipals es poden endegar per augmentar els llocs de treball. 
 
A l’Esquerra Independentista estem convençuts que cal actuar en l’arrel dels 
pilars i les condicions que fonamenten tals desigualtats i desequilibris, i que no 
hi ha solució que no passi per avançar cap a un millor repartiment de la riquesa 
i el treball. Si bé es cert però, que les mesures econòmiques, polítiques i 
socials que defensem les diferents forces polítiques estan allunyades, que n’hi 
ha qui defensem models econòmics oposats i receptes diferents per sortir 
d’aquesta crisi i canviar les polítiques i el model que ens ha dut fins aquí. 
Malgrat tot, hem de ser capaços de debatre-hi públicament, de donar la cara i 
la paraula a la ciutadania, d’escoltar, valorar i analitzar les propostes de tots i 
assolir acords, per petits que siguin, que ens duguin a remar en la mateixa 
direcció en la defensa de determinades iniciatives que ens duguin a reduir 
l’atur a la ciutat. 
 
Creiem, per tant, que realitzar una Audiència Pública és una iniciativa política 
necessària, valenta, que ens obliga a prendre partit, a pensar, proposar i oferir 



 

solucions conjuntes davant la ciutadania, així com recollir les seves reflexions, 
propostes i suggeriments. I si el format Audiència Pública (tal i com preveu el 
Reglament de Participació Ciutadana en el seu capítol cinquè del títol segon) 
no es creu adient o mereix alguna reforma, que s’estructuri i s’habiliti un fòrum 
similar que permeti realitzar el debat amb les màximes garanties. 
 
Per tot això, el grup municipal de la CUP proposa al Ple de Vilanova i la Geltrú 
l’adopció dels següents  

ACORDS 
 
“PRIMER. Demanar a l’alcaldessa la convocatòria d’una Audiència Pública o 
fòrum similar obert a la ciutadania, on els diferents grups municipals puguin 
exposar polítiques i iniciatives per lluitar contra l’atur, així com també la 
ciutadania pugui prendre la paraula per fer propostes, aportacions i 
consideracions. 
 
SEGON. Que les característiques i funcionament d’aquesta Audiència Pública 
o fòrum similar siguin acordades en Junta de Portaveus.  
 
TERCER. Que el govern reculli, avaluï i en tracti els resultats per estructurar 
una proposta de Pla estratègic per lluitar contra l’atur a la ciutat i que aquest es 
traslladi a l’òrgan municipal corresponent per al seu debat i aprovació.” 
 
 
ALCALDESSA 
 
Gràcies, senyor secretari.  Senyor Arrufat. 
 
QUIM ARRUFAT 
 
Gràcies.  Bé, des de la CUP presentem aquesta proposta, no perquè sigui una 
gran idea el fet de convocar un fòrum obert, sinó perquè de fet per una 
necessitat molt pràctica, que ja fa temps que se’ns acumulen una sèrie de 
propostes, d’idees per generar ocupació, encarades una mica al repartiment de 
la riquesa del treball, també a la dinamització d’aspectes i de recursos que ara 
estan immobilitzats, o que no s’hi ha caigut que podrien servir per crear alguns 
llocs de treball més, o replantejar algunes concessions per crear més llocs de 
treball.  Se’ns acumulen i llavors podíem optar per dues coses, podíem optar 
per anar portant-les moció a moció, descontextualitzades, sense una 
coherència entre elles, etc., i sense haver-ho parlat amb els altres grups, o 
podíem proposar un fòrum exclusiu per centrar l’atenció política i els esforços 
dels grups municipals en intentar donar forma, tempos i habilitat a totes les 
propostes que es puguin generar al voltant de l’ocupació. 
 



 

Quan parlem de l’ocupació i parlem d’economia i per tant de dinamització, tant 
des del sector públic com des del sector privat, el camp és molt ampli i va des 
de la promoció econòmica de la ciutat perquè més gent vingui a gastar diners 
aquí, per dir-ho diguéssim d’una forma molt concreta i molt extrema, no?, dels 
extrems, fins a l’altre extrem que és la contractació pública de treballadors.  
Vull dir, hi ha molts aspectes relacionats amb l’activitat econòmica, passant per 
la formació, passant per la universitat, passant per mil... i el debat seria molt 
ampli.  Nosaltres volem intentar centrar aquest debat en el fet diguéssim 
urgent, que entenem nosaltres que enguany, sobretot estarà més sobre la 
taula que l’any passat i que l’anterior, i que començarà a ser un problema 
crònic en els propers anys, que és la gent que està a l’atur i ja no cobra res.  
Que augmentarà, no?, augmentarà i serà un problema crònic de la ciutat, i que 
pensem nosaltres que hem de fer tots els esforços possibles perquè 
paral·lelament a la promoció econòmica, paral·lelament a l’atracció d’inversors, 
paral·lelament a les iniciatives de dinamització dels emprenedors, de facilitació 
dels tràmits als emprenedors, etc., paral·lelament amb tot això, que és 
segurament el que finalment donarà fruits a més llarg termini, etc., també hi 
hagi el pensar com fem amb els recursos de què disposa Vilanova per aquí on 
ara hi treballen “x” persones, n’hi puguin treballar “x + 2”, no?, i puguem repartir 
millor els recursos públics i els recursos no només públics, sinó de la ciutat.  Ja 
moltes propostes se’ns acumulen, que els hi volem donar sortida, que pensem 
que s’ha de fer de forma conjunta amb la resta de grups municipals per veure... 
i amb els tècnics corresponents per veure la viabilitat, la seva possible 
aplicació, en quins terminis, i després la disposició política a aplicar-les, 
evidentment. 
 
Per això proposem aquest fòrum, i en aquest fòrum li diem “audiència pública” 
no perquè vulguem el format d’una audiència pública com la que es va fer al 
novembre, sinó perquè el ROM el que permet és convocar això.  És a dir, no hi 
ha un altre format que estigui establert en el ROM que puguem sol·licitar.  Una 
altra cosa és que a partir de que nosaltres sol·licitem una cosa que oficialment 
existeix, s’acordi, i per això deixem molt clar que tots els termes i tot plegat 
s’acordi a la Junta de Portaveus, s’acordi el format correcte perquè això tingui 
lloc, tingui lloc, se li pugui treure el màxim partit, centri el debat polític en 
l’ocupació i d’aquí en surtin compromisos amb la ciutadania i entre els grups 
municipals per aplicar-ne doncs els resultats que s’esdevinguin d’aquest 
procés. 
 
ALCALDESSA 
 
Molt bé, gràcies senyor Arrufat.  Per posicionar el govern sobre aquesta moció, 
dir-li que, com bé saben, la dinamització econòmica per crear ocupació és la 
màxima prioritat d’aquest govern municipal.  En aquest sentit s’ha estat 
treballant durant aquest any, cosa que ara farem... allò que passa, no?, quan fa 



 

un any farem una miqueta de relat i de mirar què s’ha fet.  I quedarà de 
manifest que és en aquesta línia on s’ha prioritzat l’acció de govern.  Així 
queda també palès en el Pla d’Actuació Municipal, que apunta clarament que 
la dinamització econòmica per crear ocupació ha de ser la màxima prioritat en 
aquests moments.  I també en aquest sentit s’està treballant ara, com vostès 
tots saben, un gran Pacte de Ciutat, on precisament un dels principals 
objectius és aquest, no?, dinamitzar l’economia, però no perquè sí, sinó per 
crear ocupació a la nostra ciutat, que és una de les ciutats amb els índexs 
d’atur més elevat i, per tant, la principal problemàtica que en aquests moments 
afecta en els ciutadans.  
 
Per tant, tot el que sigui treballar per entre tots buscar idees per dinamitzar 
l’economia i d’aquesta manera minimitzar o reduir atur, és positiu, i per aquest 
motiu des del govern donarem recolzament a la seva proposta, tot i que, com 
hem comentat abans, els hi demanaríem poguer aprovar el punt 1 i 2, i que 
retiressin el tercer, per tal de que a Junta de Portaveus, com que és on haurem 
de definir quin format donarem, també entre tots acordem com després 
tractarem aquesta informació.  No és amb ànims de minimitzar l’impacte de la 
moció, sinó de tenir una miqueta més de marge a la Junta de Portaveus on 
definirem exactament com ho farem això, poguer definir entre tots exactament 
de quina manera tractarem la informa... definir l’acte com l’organitzarem, i 
després com tractarem aquesta informació.  Per tant, des del govern li 
donarem recolzament demanant que retirin el punt 3 per tal de parlar-lo i 
pactar-lo entre tots a la Junta de Portaveus. 
 
QUIM ARRUFAT 
 
Sí, nosaltres entenem que si ja passa per Junta de Portaveus i allà acordem 
quin seguiment té, és el mateix.  Per tant, acceptem treure el punt tercer.  I 
només se m’ha oblidat un argument de per què el format d’audiència pública, 
però volíem recalcar també el paper que ha de jugar també la gent que no és 
de cap grup municipal, és a dir, el públic, que pugui també no només escoltar 
quines reflexions per veure com és la situació, sinó que pugui expresar també 
les seves idees, les seves ocurrències sobre com generar ocupació allà on ara 
mateix no n’hi ha.   
 
ALCALDESSA 
 
Sí, de fet aquesta és la gran diferència respecte tot el que ara s’està fent.  
Perquè àmbits on discutim els grups polítics, les entitats empresarials, tots els 
sectors econòmics, ja hi són.  El que afegeix la seva proposta és aquesta 
discussió oberta amb tota la ciutadania i, per tant, per aquest motiu la valorem 
positivament i si podem votar l’acord 1 i 2 hi donem el recolzament. 
 



 

Paraules?  Senyora Sánchez. 
 
IOLANDA SÁNCHEZ 
 
Sí, primer, per al nostre grup en la valoració de la moció ens suposa una certa 
contradicció, i en tot cas l’argumentaré, no?  És una certa contradicció, però 
davant del moment, de la conjuntura i de l’excepcionalitat del moment, crec 
que tota proposta ha de ser benvinguda.  I dic que és una contradicció perquè 
en teoria, i en tot cas ens ho hem de fer mirar com a Consistori, com a 
Ajuntament, doncs tenim un organisme, a qui podem d’una forma activa 
proposar, debatre, impulsar els mecanismes que han de lluitar contra l’atur i 
sobre la proposta municipal que hem de fer per a combatre l’atur.  En aquest 
cas és al Consell Rector de l’IMET on es tracten les polítiques ocupacionals.  
És cert, com tenim tota la resta de Comisions Informatives de l’àmbit de 
l’activitat econòmica on podem debatre en teoria totes aquestes qüestions i els 
grups proposar, i en tot cas també intercanviar amb la ciutadania en aquest 
sentit doncs les qüestions de seguiment de l’atur.  Però diem, és excepcional el 
moment i la conjuntura, ja no pas d’índexs d’atur, sinó per algunes notícies que 
se’ns acaben casi d’informar i que encara no sabem doncs com s’hi respondrà 
municipalment.  Doncs estan baixant per part de l’Estat les aportacions a la 
formació ocupacional, a les escoles... baixant, baixant, baixant però de forma 
excepcional, i no sabem l’impacte que segurament doncs tindrà a la nostra 
ciutat i com podrem respondre per activar realment i fer front doncs a la 
incidència de l’atur, de la reconversió de llocs d’aturats a la nostra ciutat.   
 
I també és certament contradictori, perquè en aquests moments, i segurament 
ens ho haurem de revisar també críticament tots els grups aquí presents, 
estàvem abordant i nosaltres en aquest sentit valoràvem positivament iniciar un 
treball cap a un pacte de ciutat que ha de fer front a l’atur i a la crisi econòmica 
a la nostra ciutat, i portem doncs un seguit d’esborranys en aquest sentit 
proposats en aquest cas a partir de la proposta... li toca al govern fer aquesta 
proposta d’esborranys, i no articulem o no hem acabat d’articular propostes 
concretes –en tot cas el nostre grup municipal-, propostes concretes que 
realment anessin en aquesta línia de resoldre problemes des de les 
possibilitats municipals, de lluitar contra aquest atur a la nostra ciutat. 
 
I per tant, i ho dic això, eh?, ens provocava una certa com contradicció, és a 
dir, tenim espais on hi ha debat ciutadà i on pot haver debat ciutadà doncs amb 
els sindicats, amb el món educatiu.  Tenim per altra banda doncs elements que 
s’han articulat també en aquests mandats, com seure els grups municipals i 
parlar-ne de Pacte de Ciutat i lluita contra l’atur, en aquest sentit, i com ho hem 
de fer concretament per fer això.  Però és evident que segurament doncs no ho 
acabem de resoldre i, per tant, davant de l’excepcionalitat, davant de cada mes 
ens baixen concretament els recursos econòmics que tindrem com a 



 

Ajuntament per fer-hi front amb polítiques actives contra l’atur, creiem que és 
bona, positiva i saludable doncs poder tenir el format que sigui, que ja 
determinarem, un debat amb profunditat, seriós -entenem nosaltres, li 
demanaríem aquestes qüestions-, rigorós, ampli, on puguem doncs articular 
una proposta que realment doncs no decebi la nostra ciutadania. 
 
ALCALDESSA 
 
Senyora... breument només, eh?  Senyora Sánchez, per contra... li voldria 
contestar una afirmació que ha fet.  Primer, hi ha un Consell Rector convocat 
per al mes de juny.  Crec que se’ls hi ha demanat que reservessin les agendes, 
és a dir que això s’està fent, perquè precisament s’ha d’explicar i crec que és 
important que expliquem l’impacte que tindrà el fet de la reducció molt dràstica 
de les aportacions en aquest sentit.  
 
I després, en quant al pacte de ciutat, senyora Sánchez, portem moltes 
reunions i vostè sap perfectament que s’està... s’ha anat elaborant el document 
amb aportacions seves i de molta gent, i en aquests moments estem 
pràcticament al final d’aquest procés. 
 
Disculpi, senyor Rodríguez.  Li passo la paraula. 
 
SANTIAGO RODRÍGUEZ 
 
Gràcies, cap problema, senyora alcaldesa.  Bé, per posicionar el nostre grup 
amb relació a aquesta moció, que ja avancem que tindrà el nostre suport.  Però 
sí que volem fer algunes consideracions.  Una l’ha feta la senyora Sánchez, en 
el sentit de que bé, doncs hi ha alguna entitat, ella ha citat l’Institut Municipal 
d’Educació i Treball, en el qual doncs pot ser un àmbit de debat de polítiques 
per crear o intentar crear ocupació.  Jo crec que n’hi hem d’afegir d’altres, no?  
L’Agència de Desenvolupament del Garraf és un altre d’aquests organismes, la 
Mancomunitat d’Iniciatives Econòmiques és una altra d’aquestes iniciatives, hi 
ha un fòrum econòmic que s’ha organitzat per diferents entitats de la ciutat, 
que és un altre lloc.  Per tant, organismes n’hi han, no?  També des del punt de 
vista polític i des del punt de vista dels grups municipals tenim el lloc per 
presentar propostes.  Nosaltres mateixos, el Grup Municipal Popular, hem 
presentat algunes mocions que anaven en aquest sentit.  Per cert, a la CUP es 
pensaven que aquelles propostes eren per sortir als diaris, i els hi dèiem: no, 
no, no, no són per sortir als diaris, és perquè tenim un problema i volem incidir 
en aquest problema.  És a dir, que aquí podem presentar mocions no només 
per sortir als diaris, sinó per tal de fer incidència en els problemes que hi ha ara 
a la ciutat, no?, i amb aquesta voluntat ho hem fet.   
 



 

Per tant, nosaltres no tenim absolutament cap mena de problema en que es 
convoqui una audiència pública per explicar com veiem des del nostre grup 
municipal el problema que estem patint a la nostra ciutat i en àmbits més 
superiors, i escoltar els ciutadans que puguin tenir propostes i que ens vulguin 
fer propostes, que per cert, si ens les fan també les podem portar en els 
organismes municipals, no només en el Ple, sinó en les corresponents 
comisions informatives. 
 
Nosaltres sí que voldríem fer un parell de matisos a la... bàsicament a la 
intervenció, no?, que ens generen una certa discrepància.  Una primera ha 
estat que hem detectat una certa resignació a la situació d’atur.  Nosaltres no 
ens resignem amb aquesta situació d’atur.  Nosaltres estem convençuts de que 
serem capaços de remuntar aquesta situació, conjuntament amb l’esforç de 
tothom, amb l’esforç de les administracions, també de l’administració municipal 
i amb l’esforç dels ciutadans.  Serem capaços de sortir d’aquesta situació i 
esperem i desitgem que la situació d’atur no hagi de ser una situació de 
resignació.  Ho superarem i tirarem endavant la nostra societat, com hem 
vingut fent en el passat.  Primera qüestió. 
 
I segona qüestió, també estem convençuts de que les solucions no passen per 
repartir el poc treball que hi ha, sinó que les solucions passen per crear nous 
llocs de treball i per crear les circumstàncies que permetin la creació de nous 
llocs de treball.  I segurament una cosa va lligada amb l’altra.  La resignació a 
la situació de l’atur ens pot fer pensar que la solució és repartir els pocs llocs 
de treball que hi ha.  Altres pensem que la situació de l’atur no és una situació 
per resignar-se, sinó per lluitar i per sortir-se’n, i que el que permetrà que ens 
en sortim d’aquesta situació és precisament la creació de nous llocs de treball, 
no només el repartiment del poc treball que hi ha. 
 
Per tant, nosaltres, com hem dit, no tenim absolutament cap mena de 
problema en donar suport a una iniciativa d’aquestes característiques, que 
creiem que pot ser bo i que pot fer aparèixer alguna iniciativa que pugui ser 
doncs eficaç en aquesta lluita contra aquesta situació que estem patint.  
Gràcies. 
 
ALCALDESSA 
 
Gràcies, senyor Rodríguez.  Senyor Elena. 
 
JOAN IGNASI ELENA 
 
Bé, una prèvia.  Jo crec que només un estúpid de solemnitat es resignaria, 
eh?, a que hi hagués... no se m’acudiria mai pensar que un altre grup polític es 
resigna a que no hi hagi més treball i que hi hagi atur.  I per tant, en aquest 



 

sentit vagi per endavant, suposo, el desig de tots que s’incrementin, diguem-
ne, llocs de treball i que aquesta xacra horrorosa que viu la ciutat, el país i el 
conjunt d’Europa, però molt especialment doncs Catalunya i el conjunt de 
l’Estat, molt més que la resta dels països d’Europa, doncs s’aturi i comenci a 
recuperar-se.  Aleshores, polítiques de promoció econòmica, en fi, moltes 
coses, però jo intrepreto... interpretem, perquè no t’has de posar en el que fan 
els altres, però se suposa... i nosaltres la vivim així i tractem aquesta moció 
que és el què?  Parlar entre tots de coses que se’ns puguin ocórrer durant 
aquesta onada, aquesta excepcional situació, des de la posició municipal per 
intentar donar suport a les persones que ho estan passant pitjor, traduint-ho 
amb la creació de llocs de treball, i que a més a més això ho fem en algun 
marc que ho puguem fer tots alhora i abocant-ho tot, tot allò que tenim 
nosaltres.  Que probablement haurem de fer un exercici tots plegats que, des 
de les nostres posicions ideològiques, fer un esforç d’entendre que estem en 
aquesta situació d’extrema necessitat i per tant de ser... fugir dels a prioris que 
–parlo en aquest cas pel meu grup, eh?-, els a prioris que tenim i intentar ser 
molt oberts i molt atrevits, diguem, i valents en les propostes que es plantegin 
donada la situació excepcional que hi ha. 
 
I el qui.  I és que a més a més que hi participin les entitats, els col·lectius, els 
agents que estan formant part de diferents consells i organismes que tenim, 
també ho puguin fer a títol individual i col·lectiu, la societat vilanovina.  Tant en 
una cosa com en l’altra la compartim.  Alhora també ens agradaria que el 
Consell de l’IMET no el convoqui el dia que hi ha Ple després de 24 peticions 
per part dels grups de l’oposició, que no l’ha convocat des del desembre, sinó 
que a més a més el vagi convocant amb una certa periodicitat, tal com li 
demanen de forma sistemàtica tots els grups, perquè a més a més és obligatori 
fer-lo cada tres mesos.  Però no és per entrar en polèmica, això va a part.  
L’objectiu, per tant, el compartim i ens sembla que és molt raonable i com és 
novedós des d’aquest punt de vista, pues ens sembla bé que en el marc de la 
Junta de Portaveus pensem a veure la manera com s’articula aquesta idea. 
 
ALCALDESSA 
 
Gràcies, senyor Elena.  Sí, senyor Arrufat. 
 
QUIM ARRUFAT 
 
No, per respondre... No sabem si és una idea que resultarà, que no resultarà, 
el format que ha de tenir, si és la manera d’abocar-ho...  Ara per ara no veiem 
el Consell Rector de l’IMET per aquesta labor.  No veiem altres àmbits.  Vull 
dir, veiem una necessitat de treballar paral·lelament diferents solucions per 
enfrontar-se a la crisi.  És a dir, entenem que de la nostra proposta, la nostra 
exposició...  



 

 
De fet és que és previsible, eh?, el comentari que ha fet, senyor Santi, però... 
perquè he centrat la meva exposició justament en explicar que es poden fer 
coses paral·leles, no?, és a dir que paral·lelament es pot dinamitzar.  Ho he fet 
expressament perquè sabia que la intervenció següent seria: els de la CUP, 
clar, no voleu sortir de la crisi, per tant, voleu tirar-vos fang per sobre i 
compartir el fang... Vull dir, era molt previsible i per això he centrat la meva 
intervenció en dir que entenem que es poden fer coses paral·leles i que no han 
de restar recursos, al revés, han de multiplicar recursos.  El fet d’intentar 
pal·liar una situació que s’està fent crònica d’uns aturats, que bueno... crònica i 
greu, que el tren s’atura, molts dies d’atura el tren sense que hi hagi parada pel 
mig, molts dies, massa dies s’atura el tren.  Vull dir, entenem que podem fer 
diverses coses, que hi ha prou recursos, hi ha segurament prous idees i hi ha 
prou recursos que fins ara no han estat hàbils o utilitzats i que poden posar-se 
en circulació segurament no per crear l’economia que voldríem, ni els llocs de 
treball que voldríem amb la qualitat i la dignitat que voldríem, però sí per pal·liar 
moltes situacions doncs greus a la ciutat.  I ho diem també perquè no només 
nosaltres ens hi –com m’imagino els altres grups municipals-... ens hi trenquem 
molt les banyes de com intentar generar llocs de treball de tot arreu des de la 
institució, i no sabem com portar les propostes, en quin lloc debatre-les i això, 
sinó que ens atura molta gent pel carrer, i això sí que és cert: jo he tingut una 
idea, i per què no heu fet això.  I no tenim respostes tècniques ni polítiques per 
a tot, i tampoc ens donen les comissions informatives per ocupar-les cada 
setmana amb no sé quantes propostes ens han fet arribar: això tècnicament és 
possible?, existeix?, això ho permet la llei?, això no?  Llavors procuràvem 
intentar trobar un focus d’atenció, una cosa que es pot fixar per d’aquí quatre o 
cinc mesos, no és la pressa, no corre pressa celebrar això, sinó el procés per 
elaborar-ho, com arribar-hi, tota l’atenció centrada en aquest tema de 
l’ocupació, que pot incloure també promoció econòmica, però entenc que 
promoció econòmica seria un tema que ja està treballant-se i que tindria un 
altre carril, que pot ser paral·lel i pot acompanyar l’un a l’altre i no per voler 
lluitar contra la situació d’exclusió social en què està caient molta gent a causa 
de l’atur, no per voler fer-ho amb tots els recursos que tinguem a l’abast, 
significa que no vulguem sortir de la crisi, no vulguem apostar per... clar, no té 
cap mena de sentit, no té cap mena de sentit.  Llavors no entenc per què vostè 
hi torna, hi torna a intentar treure punta al llapis de qualsevol cosa que diem.  
No sé quin entreteniment... 
 
ALCALDESSA 
 
Molt bé, gràcies senyor Arrufat.  Senyor Rodríguez. 
 
SANTIAGO RODRÍGUEZ 
 



 

Dos puntualitzacions.  Tampoc no es pensi que estem contínuament fixats en 
vostès.  Miri, primera qüestió, la primera qüestió. Nosaltres parlem després de 
vostès perquè pels motius que sigui vam treure més vots que vostès i, per tant, 
l’ordre és aquest i per això el nostre torn va després del seu torn.  Primera 
qüestió. 
 
Segona qüestió.  Aquesta és una moció que han presentat vostès, que a més a 
més li estem dient que li donarem suport.  A diferència de lo que fan vostès 
amb les nostres, per cert.  Li donarem suport, perquè és una bona iniciativa, 
però és que qui ha dit i ha reiterat: l’atur creixerà, no ens en sortirem, tindrem 
més aturats, hem de posar-hi mesures, escolti’m, pues nosaltres no tenim 
aquesta sensació de que l’atur hagi de créixer.  I això ho hem volgut posar en 
evidència.  I també vostè ha dit que s’havia de repartir el treball; pues escolti’m, 
no, no és aquesta allò que ens mou a nosaltres.  Creiem que la solució passa 
per crear més treball, no per repartir el treball.  I disculpi, eh?, però jo crec que 
al final els objectius que persegueixen vostès amb la proposta i que perseguim 
nosaltres donant-hi suport són els mateixos.  Per tant, que quedi amb això i 
vagi per endavant el nostre... el suport amb aquesta iniciativa i amb els matisos 
que facin falta, però la nostra voluntat és la que hem expresat nosaltres.  
Gràcies. 
 
ALCALDESSA 
 
Jo crec que ha quedat suficientment clar.  Tots estem totalment d’acord en que 
tots els esforços que puguem fer per ajudar a crear ocupació són vàlids.  Per 
tant, jo crec que aquest és el sentit de la moció, i ademés afegeixo un aspecte 
interessant, que és el treball amb els ciutadans, cosa que no hi ha en aquests 
moments cap àmbit que tingui en compte i per tant penso que ja podríem 
passar a la votació. 
 
Vots a favor de la proposta?  Anava a dir... senyor Arrufat, vostè no vota a 
favor?  Per tant, s’aprova per unanimitat. 
 
Es vota la moció amb la transacció, la qual s’aprova per unanimitat dels 
presents. 
 
L’acord adoptat és el següent: 
 
“PRIMER. Demanar a l’alcaldessa la convocatòria d’una Audiència Pública o 
fòrum similar obert a la ciutadania, on els diferents grups municipals puguin 
exposar polítiques i iniciatives per lluitar contra l’atur, així com també la 
ciutadania pugui prendre la paraula per fer propostes, aportacions i 
consideracions. 
 



 

SEGON. Que les característiques i funcionament d’aquesta Audiència Pública 
o fòrum similar siguin acordades en Junta de Portaveus.” 
 
 

  25.  MOCIÓ DE LA CUP PER A L’OBERTURA EXCLUSIVA AL 
CICLISME DE LA CARRETERA BV-2115 EN DATES 
DETERMINADES. 

 
ALCALDESSA 
 
Passem a la següent, que és la moció número 25, moció de la CUP per a 
l’obertura exclusiva al ciclisme de la carretera BV-2115 en dates determinades.  
Senyor secretari. 
 
El secretari llegeix la part resolutiva de la moció: 
 
Des de l’Esquerra Independentista entenem l’esport, més enllà dels seus 
beneficis innegables per a la salut, com una bona eina per a la convivència i 
l’enriquiment social i cultural que ajuda a promoure els valors d’equip i 
col·lectius davant de l’individualisme existent actualment en la societat. 
 
L’esport és molt present en la nostra vila. Una prova n’és el gran nombre de 
teixit associatiu que dia rere dia es mou amb alguna finalitat esportiva, així com 
la gran quantitat de persones que practiquen l’esport diàriament en els 
equipaments municipals o en els carrers, places i parcs de Vilanova (fent 
fúting, anant en bicicleta o jugant a petanca, entre d’altres). 
 
A banda dels equipaments esportius tradicionals més específics, des de 
l’Ajuntament s’ha de posar a disposició de la població el major nombre 
d’instal·lacions esportives o els mitjans per tal que tothom pugui en qualsevol 
moment practicar esport com a aficionat i per tal de promoure la pràctica 
esportiva entre el jovent, especialment en els parcs i places de la nostra vila. 
Per a la CUP és necessari apostar per la promoció d’activitats fisicoesportives 
més lliures, populars, no tan reglamentades i estructurades. 
 
Un esport molt practicat i arrelat al país i a Vilanova i la Geltrú és el ciclisme en 
carretera. En aquest sentit creiem que des de l’Ajuntament s’ha de realitzar 
alguna acció per afavorir-ne la pràctica, així com per a millorar-ne la seguretat, 
ja que com que es tracta d’un esport que requereix compartir la calçada amb 
vehicles motors, s’exposa a un grau de perillositat important. 
 
Des de la CUP creiem que una molt bona mesura per facilitar i incentivar la 
pràctica d’aquest esport i donar-lo a conèixer a la gent que encara no el 
practica, seria tancar el tram de carretera BV-2115 (carretera del pantà de 



 

Foix) entre la segona rotonda d’entrada a l’autopista C-32 i Castellet a vehicles 
motors cada primer diumenge de mes o amb una freqüència que es consideri 
oportuna. Això permetria als ciclistes passar-hi amb més tranquil·litat i 
seguretat, gaudint de l’esport i el paisatge sense necessitat de preocupar-se 
dels vehicles motors. A més, atrauria a força gent aficionada a aquest esport 
d’arreu del territori. 
 
Aquest tram de carretera és molt utilitzat pels ciclistes, ja que és un dels punts 
de sortida de la ciutat cap a la resta del Penedès, per la seva bellesa 
paisatgística o les característiques del seu traçat. Més enllà d’aquest argument, 
creiem que hi ha alternatives viàries suficients com perquè el trànsit motoritzat 
no es vegi afectat per aquesta mesura, que com a màxim només es produiria 
un dia al mes. 
 
Per tot això, el grup municipal de la CUP proposa al Ple de Vilanova i la Geltrú 
l’adopció del següent  

ACORD 
 
“Proposar a les institucions i autoritats pertinents la possibilitat de tancar la 
carretera BV-2115 (carretera del pantà de Foix) per afavorir la pràctica del 
ciclisme en ruta cada primer diumenge de mes o amb una altra  freqüència que 
es consideri oportuna.” 
 
 
ALCALDESSA 
 
Gràcies, senyor secretari.  Sí, senyor Font. 
 
MARC FONT 
 
Gràcies.  Bé, suposo que no cal que entrem a defensar els beneficis que 
aporta a la societat el foment de l’esport i l’augment de la pràctica de l’esport 
en general.  El que hem observat en els últims temps, o ja fa molts anys, un 
augment important en la pràctica del ciclisme en general, tant del ciclisme de 
muntanya com concretament del ciclisme en carretera o en ruta.   
 
És un esport doncs amb cert punt de risc, més que res doncs perquè porta a 
molts vilanovins a sortir a la carretera compartint la carretera amb cotxes, amb 
motocicletes, i bé, doncs no sempre respecten el codi de circulació en aquest 
sentit. 
 
Per altra banda, doncs hi han hagut intents de solucionar part d’aquest 
problema, s’ha parlat durant temps del projecte de circuit de ciclisme, hi han 



 

hagut varis projectes, però de moment doncs no n’hi ha cap que pugui tirar 
endavant.   
 
Pel que fa, com dèiem, al ciclisme en ruta, hi ha poques sortides a la comarca.  
Per sortir cap a l’exterior segurament a zones més tranquil·les com puguin ser 
Alt Penedès, Baix Penedès, no hi han masses sortides.  Comptem amb la 
Comarcal 246, cap a direcció Barcelona-les Costes, que no cal que expliqui els 
riscos que comporta; la mateixa carretera doncs direcció cap a Tarragona; la 
carretera del Pantà; la carretera de Vilafranca; o altres rutes ja més alternatives 
com la de Sant Pere de Ribes cap a Sant Pere de Molanta.  Entenem que la 
més idònia, tant per paisatge com pel tipo de via, i per això doncs molt 
utilitzada per molts ciclistes, és la BV-2115, la coneguda com a carretera del 
Pantà.  És utilitzada per molta gent, per molts ciclistes i per tant doncs 
enteníem que si havíem de fer alguna actuació per facilitar aquest esport doncs 
era interessant fer-la en aquesta carretera. 
 
El que proposem és tancar-la alguns dies durant l’any.  Nosaltres parlem d’un 
dia al mes, d’un diumenge al mes, en tot cas això seria discutible.  Entenem 
que no soluciona el problema per al ciclista habitual d’aquest esport, no el 
soluciona totalment, més que res doncs perquè normalment es fan rutes més 
llargues que no només són anar d’aquí a Castellet, sinó que les rutes 
normalment són de més quilòmetres i per tant doncs no només faran aquest 
tros de carretera, però sí que entenem que soluciona part del problema de 
sortir de la comarca, com deia abans, per anar a vies més tranquil·les, sobretot 
cap a l’Alt i Baix Penedès. 
 
Però sobretot el que volem enfocar amb aquesta moció és el foment d’aquest 
esport.  És molt complicat sortir a fer ciclisme en carretera amb canalla, amb 
no tant canalla, amb gent jove de 12, 14, 16 anys, adolescents, i és perillós 
perquè a vegades qualsevol errada o qualsevol imprevisió que es pugui tenir 
doncs pot acabar amb un problema greu.   
 
Per tant, entenem per una banda facilitar doncs la sortida de la comarca com a 
mínim certs dies l’any; per una altra banda, com dèiem, facilitar que es pugui 
practicar en família, que pugui practicar gent jove, que es pugui anar a passar 
el dia doncs en un indret tan maco com és la zona del Pantà de Foix, i per una 
altra banda fins i tot, si això es publicita bé, que gent que practica ciclisme de 
zones més allunyades aprofiti que hi ha una carretera atractiva per a l’ús del 
ciclisme doncs perquè puguin venir cap aquí i fins i tot no sé si... que es puguin 
quedar a dinar a la ciutat o que es pugui fer promoció mitjançant diferents usos 
de la ciutat. 
 
Per tant, sabem que és complicat, que no depèn, no és competència 
exclusivament municipal, que hi ha veïns que han d’utilitzar aquesta carretera 



 

per arribar a casa seva, per tant entenem que hi haurà d’haver certes 
exempcions i que s’haurà de deixar passar com a mínim aquella gent que ha 
d’anar a casa, no se li pot prohibir a la gent anar a casa, però sí que es pot fer 
doncs informant bé, sabent que la prioritat aquell dia no és el cotxe, que aquell 
dia és el ciclisme, buidant la carretera de la gran majoria de vehicles amb 
motor i per tant doncs, com deia, creiem que és una proposta interessant i 
doncs que caldria mirar a veure si és viable, mirar de parlar amb aquelles 
institucions les quals doncs haurien de donar suport a això per tal de que fos 
possible, per mirar si pot arribar a bon port aquesta proposta.  Gràcies. 
 
ALCALDESSA 
 
Molt bé, gràcies senyor Font.  Senyora Albà. 
 
BLANCA ALBÀ 
 
Gràcies, alcaldessa.  A veure, des de l’equip de govern el que us demanaríem 
és que deixéssiu sobre la taula la moció aquesta per poder-ne parlar amb una 
mica més de tranquil·litat.  Per diversos motius.  És evident que el cos de la 
moció, el fons, el compartim totalment, s’ha de fomentar la pràctica de l’esport, 
no tan sols del ciclisme.  El ciclisme és un esport arrelat a la comarca, és un 
esport que es pot practicar doncs des de nens petits fins a avis que doncs tota 
la vida han anat amb bicicleta, i que és un esport que evidentment s’ha de 
practicar amb una certa seguretat, perquè en qualsevol circumstància negativa 
doncs el que sempre rep és el ciclista.  Però en aquest cas ens dóna una mica 
la sensació que potser el remei és pitjor que el mal.  Més que res perquè, a 
veure, en aquesta carretera també s’hi practiquen altres esports, com són el 
motociclisme, també hi ha una paret d’escalada, una de les poques que hi ha a 
la comarca, hi ha el Pantà de Foix, que és un indret en què doncs moltes 
famílies hi van a passar estones el cap de setmana, que s’hi fa senderisme, en 
què... sí, també s’hi pesca, els dies que s’hi pot pescar.  A veure, és una 
carretera molt transitada.  Llavors, tancar-la uns dies al mes tampoc crec que 
sigui la solució per al ciclisme i sí que ens pot portar doncs ínputs negatius des 
d’altres col·lectius.  És l’entrada a més d’una urbanització, hi ha les Estoreres, 
també per accedir fins a Castellet has de donar molta volta per darrere, que 
suposo que també tindríem una mica d’oposició en tot lo que és doncs 
l’Ajuntament de Castellet i els restaurants que hi han en aquella zona.   
 
Crec que hi ha altres mesures que també ens portarien a fomentar la pràctica 
del ciclisme. I reconeixem que no és el mateix sortir cap a l’exterior per aquesta 
carretera, per la BV-2115, em sembla que és, sí?, que no pas per la C-246, per 
exemple, en direcció a Cunit, Calafell i el Vendrell, no?  La vista que tens no té 
res a veure, no és comparable, evidentment.  Però podríem dicutir-ho més i 
potser enlloc de tancar-la doncs podríem arribar a la conclusió que és millor 



 

que s’hi pugui circular tots els caps de setmana, no només un, sinó a una 
velocitat molt més reduïda, en què estigués molt indicat que la prioritat és 
invertida, que la prioritat és dels ciclistes, no pas dels vehicles amb motor.  
Podríem buscar fonts de finançament per al circuit aquest que s’ha de fer aquí 
a Vilanova, que de fet està disenyat, tenim l’espai però simplement no tenim 
els fons per tirar-lo endavant.  Podríem adequar millor tot lo que és la zona del 
carrer de la Masia en Cabanyes, per a la pràctica dels entrenaments, o si 
decidim tancar alguna carretera doncs potser d’entrada també ens seria més 
fàcil tancar la que va de Vilanova a Sant Pere de Ribes, la del Casino, no?, que 
és un tram que bueno, que potser per practicar el ciclisme en família doncs no 
serà tan maco però és més adient.  No ho sé, en el sentit aquest de que crec 
que hi han altres alternatives que ens hauríem de plantejar abans de fer la 
proposta aquesta que de totes formes doncs tampoc depèn de nosaltres.  
Gràcies. 
 
ALCALDESSA 
 
Senyor Font, demanava la regidora que la deixessin sobre la taula per parlar-
ne. 
 
MARC FONT 
 
A veure, des del grup municipal de la CUP no tenim problema en què hi hagi 
diàleg, en què hi hagi més diàleg i, per tant, en puguem parlar tranquil·lament.  
La podem deixar sobre la taula i portar-la en tot cas en el proper Ple, però 
només comentar doncs que sí, sabem que és complicat, però és qüestió de 
voluntat i de ser valents.  I creiem doncs que és una opció que val la pena.  
S’han tret diferents problemes; el motociclisme, sí, d’acord, però queden tres 
cap de setmana més... no, queden set dies més de cap de setmana com a 
mínim al mes.  Parlem d’una vuitena part.  Potser tampoc és tan greu. 
 
Es parlava del tema del restaurant.  Home, doncs potser hi anirà fins i tot més 
gent, potser la gent agafarà la bici, se n’anirà a dinar i després tornarà cap a 
Vilanova.  Vull dir que una mica si li volem buscar només el... ja sé que no ho 
ha fet, eh?, que també li ha trobat coses bones, però em refereixo que és 
qüestió de voluntat, de que sapiguem valorar doncs que potser tot i que té 
punts en contra, doncs potser allò que aporta supera de llarg aquests punts 
que pugui tenir en contra.  De totes maneres, com deia, la deixem sobre la 
taula, ho parlem en la Comisió corresponent i a veure si al proper Ple la podem 
aprovar.  Gràcies. 
 
ALCALDESSA 
 
Gràcies, senyor Font. 



 

 
Es deixa aquest punt sobre la taula. 
 

  26.  MOCIÓ DE LA CUP EN SUPORT A LA CAMPANYA #NO VULL 
PAGAR. 

 
ALCALDESSA 
 
Per tant, passem a la següent moció.  La moció número 26 de la CUP en 
suport a la campanya #novullpagar.  Senyor secretari. 
 
El secretari dóna lectura de la part resolutiva de la moció següent: 

En els últims dies, han estat milers les persones que han participat en aquesta 
campanya que va néixer de forma espontània impulsada per ciutadans i 
ciutadanes. 

Cal tenir en compte que al Principat de Catalunya el 67% de les autopistes són 
de peatge, mentre que a la resta de l’Estat la proporció és del 20%; a Madrid 
no arriba al 3,5%; a Andalusia representa menys del 13%, i a Extremadura no 
n'hi ha.  Així, entre el Principat i el País Valencià es recapta un 48% de tots els 
ingressos per peatges a l’Estat espanyol. Si comparem amb altres territoris, 
7.000 quilòmetres d’autopistes a l’Estat francès donen els mateixos beneficis 
que 700 quilòmetres al Principat, fet que dóna una idea de l’elevat cost que els 
ciutadans catalans hem de pagar quan passem per un peatge en territori 
català. 

A més, s’ha de tenir present que els motius que es van al·legar, en el seu 
moment, per justificar els peatges de les autopistes en territori català era 
pagar-ne el cost de la construcció, però aquest cost està pagat amb escreix 
des de fa molts anys. Tot i així, quan van finalitzar les concessions entre 1998 i 
2004, es va decidir prorrogar-ne la concessió per períodes que van dels quinze 
als vint anys, essent-ne la principal beneficiària l’empresa Abertis, participada 
majoritàriament per la Caixa i ACS, i que el seu president és Salvador Alemany 
Mas, qui alhora presideix el Consell Assessor del Govern de la Generalitat. 

Considerem injust que els vilanovins i vilanovines hagin de realitzar més 
esforços econòmics que d’altres territoris de l’Estat espanyol en matèria 
d'infraestructures de transport ràpid. A més, el Govern de la Generalitat del 
Principat es deu en primer lloc al conjunt de la seva ciutadania i al seu 
benestar, prioritzant-la sempre per sobre dels interessos d’una minoria 
empresarial, per molt estratègica que es consideri. Per tant, creiem que 
l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, com a institució representativa de les 
vilanovines i vilanovins, té el deure moral de posicionar-se en favor dels drets 



 

dels seus ciutadans i ciutadanes davant d’una situació injusta que patim des de 
fa anys. 

Per tot això, el grup municipal de la CUP proposa al Ple de Vilanova i la Geltrú 
l’adopció dels següents  

ACORDS 
 
“PRIMER. Que s’insti el Servei Català de Trànsit a no tramitar les denúncies de 
les empreses concessionàries als i les conductores que es neguin a pagar el 
peatge. 
 
SEGON. Mostri la seva comprensió i suport a la campanya #novullpagar i a la 
mobilització del proper 17 de juny i les posteriors que es puguin desenvolupar, 
solidaritzant-se amb el conjunt de vilanovins i vilanovines que puguin participar 
en la caravana. 
 
TERCER. Que reclami al govern de la comunitat autònoma catalana i al govern 
estatal que ordenin a Abertis el desmantellament de tots els peatges en aquells 
trams d’autopista en què ja s’ha amortitzat la inversió que aquesta companyia 
va fer en la seva construcció. 
 
QUART. Que l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú doni suport i assessorament 
jurídic a aquells vilanovins/ines que es puguin veure afectats per les multes del 
Servei Català de Trànsit.” 
 
 
ALCALDESSA 
 
Gràcies, senyor secretari.  Senyora Rius. 
 
MARTA RIUS 
 
Gràcies, alcaldessa.  Bé, a Catalunya hi ha 577 quilòmetres de vies amb 
peatge i entenem, al nostre parer, des de la Candidatura, que és un sistema 
pervers perquè la majoria dels trams d’autopista ja estan amortitzats, i amb 
escreix.  I tot i així segueixen generant beneficis estratosfèrics a les 
concessionàries.  Segueix sent un sistema del que només s’enriqueixen grans 
empreses com ara Abertis, que és la principal operadora d’autopistes, amb la 
Caixa com a principal accionista, i que l’any passat va guanyar 344 milions 
d’euros amb l’explotació de les infraestructures.  No és l’única, n’hi ha set més, 
i curiosament quatre d’elles –inclosa Abertis- tenen el mateix president, que és 
el senyor Salvador Alemany. 
 



 

Diem que el sistema és pervers també perquè l’operadora es compromet una i 
una altra vegada a assumir les despeses dels treballs de millora a canvi de la 
prorrogació de les concessions.  I seguir així sagnant les butxaques dels qui 
han d’utilitzar el mitjà de transport privat perquè no hi ha alternatives gratuïtes.  
En aquest sentit, el govern de torn sempre ha trobat excuses per allargar el 
termini de venciment, i de fet dels deu peatges més importants, més cars, de 
casa nostra, entre ells el del túnel del Cadí, el de Vallvidrera i més proper el de 
l’autopista Pau Casals, cap d’ells acaba la seva concessió abans del 2021.  De 
fet també és el cas d’una de les que ens toca de més a prop, és el tram de la 
C-32, entre Sitges i Castelldefels, i és que la concessió estava vigent fins al 
2022 i s’ha prorrogat fins al 2039, disset anys més.  La construcció va costar 
205 milions d’euros i els ingressos finals estimats estan rondant els 2.800 
milions d’euros.  Això és lucrar-se en excés, això és agredir econòmicament els 
ciutadans en benefici d’interessos empresarials.  Per a nosaltres no té més 
nom que és abusiu. 
 
El director general d’Abertis, el senyor Giménez, la setmana passada deia que 
els guanys rebuts no han estat excessius, que corresponen als riscos que han 
hagut d’assumir en fer una gran inversió.  Nosaltres ens preguntem de quins 
riscos parla, no?  Els Països Catalans, malauradament, no podem presumir 
d’una xarxa de transport públic modèlica, no enumerarem ara les deficiències 
endèmiques, històriques, perquè avui no és el debat, però sí que cal recalcar 
que facilitar a poques o escasses empreses privades la gestió de les 
autopistes de pagament i allargar-lis la concessió dista, i molt, d’afavorir les 
necessitats que tenen les infraestructures del transport públic. 
 
En aquests moments els usuaris de les autopistes s’han cansat, a Catalunya 
hem dit que prou, i les multes que reben els conductors, que s’han sumat ara al 
moviment #novullpagar -fins ara hi han uns 35.000 expedients- no són legals.  
Diem que no són legals perquè no hi figura el denunciant, al contrari del que 
se’ns vol fer creure, de que com a ciutadans que gaudim d’aquest servei l’hem 
de pagar.  Ja l’hem pagat aquest servei. 
 
Amb tot això, el 40% de les vies de peatge no són de titularitat estatal, sinó que 
són de la Generalitat.  Amb això no incloem altres trams finançats mitjançant el 
peatge a l’ombra, que en parlàvem fa uns instants, com l’Eix Diagonal, i és un 
govern català que va apostar en el seu moment, en l’època de Jordi Pujol, per 
aquest model d’infraestructures, i que a dia d’avui encara el govern català, amb 
Convergència, encara el segueix mantenint i fermament.  
 
Com i qui i quan es negocien les pròrrogues en aquestes concessions, doncs 
és una informació que molts ciutadans volem saber i n’exigim la total 
transparència.  El moviment #novullpagar reclama –i en aquest sentit des de la 
Candidatura hi estem d’acord- que es constitueixi una Comissió d’investigació 



 

al Parlament per esbrinar sota quins condicionants s’han tramitat aquestes 
pròrrogues, això entre d’altres coses.    
 
Avui a la moció que presentem i ja s’han dit els punts, bàsicament el que 
demanem és que s’insti el Servei Català de Trànsit que no es tramitin aquestes 
denúncies als conductors que s’han afegit a la campanya.  Que l’Ajuntament 
doni suport a les diferents accions que es desprenguin d’aquest moviment.  
Que reclami a l’Estat i al govern català el desmantellament dels peatges en els 
trams ja amortitzats, i que l’Ajuntament doni assessorament a aquells 
ciutadans, a aquells vilanovins que s’hagin vist afectats per aquestes multes.  
Gràcies. 
 
ALCALDESSA 
 
Gràcies, senyora Rius.  Senyor Sánchez. 
 
FRANCESC XAVIER SÁNCHEZ 
 
Sí, en tot cas primer faré una valoració política.  Després ja els hi demanarem 
alguna fórmula de votació diferenciada i alguna transacció, si és possible.   
 
En primer lloc jo... en tot cas no entraré a valorar els comentaris que ha fet la 
senyora Rius amb relació a Comissions d’investigació i a intentar des del 
nostre punt de vista doncs posar algun tipo d’halo d’opacitat respecte l’actuació 
del govern de la Generalitat, ni d’aquest ni de cap altre govern de la 
Generalitat, perquè entenem com a Convergència i Unió que l’actuació 
habitualment dels governs de la Generalitat, siguin governats per 
Convergència i Unió, o siguin governats per una altra força política, es fa des 
del punt de vista de la transparència i la responsabilitat política, i que la gent 
que es dedica a la política el 99’9% és gent honesta i que es dedica 
bàsicament a tractar que les coses funcionin, i no a intentar una obscura 
voluntat en alguna relació negocial. 
 
En tot cas nosaltres entenem que totes les infraestructures tenen un cost, 
tenen un cost quan es fan, tenen un cost pel seu manteniment, i que hi ha 
diferents fórmules de pagar, hi han diverses fórmules, que aquí durant el debat 
d’altres mocions s’ha estat parlant respecte d’aquest tema, no?  Però entenem 
que si algun dia vostè i jo vivim en un país que és el que volem, que fos 
Catalunya, per entendre’ns, seguiríem tenint peatges, i seguiríem tenint 
peatges perquè a tot Europa hi ha peatges.  El que passa a la resta de l’Estat 
espanyol en tot cas és una cosa absolutament estranya a Europa, que hi hagin 
autovies i autopistes a Madrid que no hi passa ningú i que les haguem de 
pagar entre tots és una cosa absolutament estrambòtica, fora del que és la 
llògica habitual de funcionament d’un país modern a l’Europa occidental.  A 



 

Europa hi han peatges, la gent paga per anar per aquestes carreteres, perquè 
és llògic que aquestes carreteres les paguin, des del nostre punt de vista, 
aquelles persones que les utilitzen.  Amb vàries salvetats, i aquí és on crec que 
hi estarem més d’acord, el que no és llògic és que algú pagui i no tingui 
alternativa, que és el cas que ens passa a la gent que vivim al Garraf, que si 
han d’anar a treballar a Barcelona, com a molts garrafencs ens passa, no tenim 
una alternativa real vàlida a l’autopista Pau Casals, perquè anar per les costes 
del Garraf doncs en tot cas no seria una alternativa llògica.  Amb l’obertura de 
la C-15 ens trobem amb la mateixa situació, perquè acabem passant, si 
anéssim a Barcelona, pel peatge de Martorell.  Per tant, no tenim alternativa, i 
el fet que no hi hagi alternativa ha de provocar que aquelles persones que 
utilitzin aquesta via, perquè és l’única via que poden fer per anar a treballar, 
doncs puguin gaudir d’algun benefici que els hi produeixi el fet de disposar 
només d’aquesta alternativa, i per tant és en aquest cas que doncs per 
exemple el grup de peatges, i en el seu moment quan es va plantejar l’Estatut, 
el malaurat Estatut que el Tribunal Constitucional ens va tirar enrere, es 
plantejava el fons de rescat de peatges, entre d’altres coses perquè molta gent 
que fa un ús intensiu, perquè no té alternativa, les pugui utilitzar.  Hi ha models, 
per exemple, com a Suïssa, que si tu vius fora –l’altre dia el RACC també 
plantejava aquest tipus de model- el fet de que la persona que és turista paga 
a l’hora d’entrar i llavors utilitza les carreteres d’alguna manera.   
 
Hi ha molts mètodes per seguir sufragant l’ús d’aquestes carreteres, però el 
que sí que és evident, i nosaltres entenem que eliminar urbi et orbi, per a 
tothom, per a tothom que passi per aquest tipus d’infraestructures, el 
pagament, no només no és just sinó que faria inviable el fet que el nostre país 
disposés d’aquest tipus de carreteres.  Per un motiu, clar i concís, perquè no 
disposem dels recursos necessaris per poder-hi fer front. 
 
Des d’aquest punt de vista ara els plantejament en tot cas una transacció 
respecte aquest punt, no?  Entro ja, si un cas, a cada un dels punts que vostès 
valoren.  Nosaltres votaríem, si es pot per separat, els quatre punts que vostès 
plantegen.  En tot cas demanaríem votar... votaríem un en contra, dos 
favorablement i una transacció amb relació al que vostès plantegen.  
 
Al primer punt entenem que un govern municipal, i en tot cas el que en aquest 
cas doncs nosaltres governem aquí a Vilanova, no podem instar, entenem, el 
Servei Català de Trànsit a no tramitar les denúncies si des del Servei de 
Trànsit en tot cas s’entén... vostè valorava el fet de que no els enganyessin, 
no?, ha dit vostè, que en tot cas això no era legal i que la denúncia no era legal 
i tal... Escolti’m, jo crec que aquesta valoració, que està feta en un Ple, el 
Servei Català de Trànsit, abans de tramitar qualsevol tipo de denúncia, disposa 
dels mitjans judicials oportuns i jurídics oportuns, en aquest cas dins de la 
Generalitat de Catalunya, per determinar si aquella denúncia s’ha de tramitar o 



 

no s’ha de tramitar.  I aquest govern, aquest municipal, considera que el 
govern de la Generalitat actuarà en conseqüència i dins dels termes jurídics 
competents.  Per tant, no votaríem a favor d’aquesta instància perquè entenem 
que la Generalitat actuarà en conseqüència, que no caldrà que nosaltres els 
instem a fer res, sinó que actuaran en funció de la legislació vigent. 
 
Estaríem d’acord en votar el segon i el quart.  No veiem que hi hagi un 
problema, perquè en el fons entenem l’emprenyamenta de molta gent que ha 
de pagar quan veu que a altres llocs no es paga.  
 
Pel que fa al punt tercer, que és on nosaltres no hi estem d’acord, amb el 
desmuntatge de tota la infraestructura dels peatges, el que sí que estaríem 
d’acord si vostès... seria canviar el tercer punt per un punt que digués que 
sol·licitaríem al govern de la Generalitat que efectuï una bonificació, o una 
tarificació bonificada al 100% a tots els usuaris de l’autopista, en aquest cas 
l’autopista, la que sigui, la que sigui d’ús per part de la Generalitat, que és la 
que la Generalitat pot tenir competències, quina residència o lloc de treball faci 
que la utilitzi de forma habitual i en el cas de que la persona no tingui una 
alternativa a aquesta autopista.  Això és el que nosaltres demanaríem: 
l’alternativa que hi hagi una bonificació al 100% a aquella gent doncs que des 
del Garraf, per exemple, o des d’altres llocs de Catalunya, pugui passar sense 
tenir que pagar, és a dir, pagui aquella gent que no l’usa habitualment, però la 
gent que utilitza habitualment l’autopista doncs pugui no tenir que pagar-la. 
 
ALCALDESSA 
 
D’acord.  Senyora Rius, per manifestar-se sobre la possibilitat d’aquestes... de 
votar per separat i de la transacció. 
 
MARTA RIUS 
 
Doncs sí, sí, estem d’acord amb la votació per separat de cada un dels punts, i 
amb la modificació del tercer. 
 
FRANCESC XAVIER SÁNCHEZ 
 
Doncs llavors votaríem tal i com els hi hem manifestat.  Gràcies.  El dos, el tres 
amb la transacció i el quatre a favor. 
 
ALCALDESSA 
 
El dos a favor, el quart a favor, el primer en contra i el tres amb la transacció. 
 



 

D’acord.  Per tant, obrim un torn de paraules perquè es puguin posicionar els 
altres grups.  Sí, Iniciativa desitgen paraula?  Senyor Claver. 
 
MANEL CLAVER 
 
Gràcies, senyora alcaldessa.  Aviam, el regidor Sánchez ens ha dit que no hi 
han alternatives, no hi han alternatives.  Bé, de fet hi ha una directiva europea 
que estableix o que diu l’eurovinyeta per tal que el transport de mercaderies de 
llarg recorregut, el que travessa Catalunya en aquest cas, assumeixi el cost de 
les infraestructures i la compensació dels impactes ambientals.  No entraré a 
detallar altres alternatives, però n’hi han alternatives. 
 
Jo crec que el que és important en aquesta campanya de #novullpagar és una 
mica que els catalans i catalanes s’assabentem una mica com s’han anat 
finançant aquestes infraestructures viàries al nostre país. 
 
De fet, és un model que té trenta anys, té trenta anys, i és un model que 
Convergència i Unió ha estat, diguem, molt impulsora.  Jo crec que la sensació 
que en aquests moments té molta de la ciutadania catalana és que ja hem 
pagat de sobres les autopistes i les autovies, ja estan prou amortitzades i que 
continuem pagant.  Una mica és com si el govern de la Generalitat, o la 
Generalitat, mantingués els beneficis a les concessionàries.  Jo suposo que 
també per a la ciutadania de Catalunya és una cosa que igual no entén del tot 
que la principal empresa concessionària al nostre país és Abertis, el seu 
president és el mateix president del Consell Assessor de Reactivació 
Econòmica de Catalunya, principal òrgan consultiu del govern de Catalunya en 
matèria econòmica. 
 
Aviam, si ha estat un model bo o no el del peatge, per a Iniciativa ha estat el 
pitjor.  Per una simple raó, ha estat el pitjor, senyor Sánchez, perquè 
considerem que ha anat en detriment del sistema de transport públic, aquest 
sistema ha anat en detriment del transport públic.  Aviam, vostè ha esmentat el 
pacte nacional d’infraestructures, no, perdó, ha parlat del fons de rescat, ha dit 
que estava en el nostre malaurat Estatut del 2006.  No, aviam, jo tinc entès que 
és dins del Pacte nacional d’infraestructures del 2009 que en la disposició 
addicional tercera crea un fons de rescat de peatges a càrrec... 
 
FRANCESC XAVIER SÁNCHEZ 
 
... de l’Estatut, la disposició addicional tercera de l’Estatut. 
 
 
 
 



 

MANEL CLAVER 
 
Doncs també al Pacte nacional d’infraestructures del 2009 està, un fons de 
rescat de peatges a càrrec de les inversions en infraestructures no executades 
per l’Estat a Catalunya.  El meu partit entén que en la situació tan 
discriminatòria que té Catalunya, on les autovies de pagament són un 67%, 
quan a la resta de l’Estat són un 20%, és una qüestió si vol nacional, que en el 
Congrés dels Diputats ens poséssim d’acord per reclamar aquests fons.  Però 
Convergència, perdoni, no l’ha fet, no, no l’ha fet, i va tenir la possibilitat de fer-
ho quan amb el govern del PSOE va negociar els pressupostos de l’Estat del 
2010 i el 2011, a canvi, a canvi de que Convergència i Unió va donar el suport 
per finançar aquestes autovies de Madrid que no passa ningú i deficitàries, que 
pujaven 2.801 milions. 
 
Aviam, creiem que en aquests moments aquesta campanya servirà per a la 
ciutadania de Catalunya, i jo crec que hem de donar una mica més de passos, 
no?, que es facin públics els ingressos i beneficis d’aquestes concessions, els 
convenis i els compromisos financers que n’hi ha amb la Generalitat, i en tot 
cas intentar retrobar una mica l’esperit del Pla d’Infraestructures de transport 
de Catalunya del 2009, en el que intentàvem rescatar part del peatge i no 
agreujar la situació. 
 
ALCALDESSA 
 
Gràcies, senyor Claver.  Senyor Álvarez. 
 
FRANCISCO ÁLVAREZ 
 
Moltes gràcies, senyora alcaldessa.  Per posicionar el nostre grup. 
 
Tinc un dubte de com ha quedat el punt tres exactament, perquè és que... sí, 
sí, però és que si m’ho poden repetir... 
 
FRANCESC XAVIER SÁNCHEZ 
 
Que es bonifiqui el 100% aquelles persones que hagin d’utilitzar de forma... per 
anar a treballar, de forma que no tinguin alternativa que no sigui l’autopista per 
tal de poder anar a treballar. 
 
FRANCISCO ÁLVAREZ 
 
D’acord.  Aquest sí que és l’únic punt que votaríem a favor, i de fet l’animo 
senyor Sánchez a que quan vagi per allà, pel Parlament de Catalunya, que 
insisteixi.  En altres coses diríem: bueno, pues, fem-ho. 



 

 
Els altres tres punts hem de votar en contra perquè considerem que seria de 
poc sentit comú que una administració no tramiti les denúncies.  Una 
administració pot ser comprensiva amb les reivindicacions –fins aquí bé- però 
no pot donar suport a fets denunciables i una administració no pot donar suport 
i assessorament a ciutadans que cometin accions penalitzables.  Nosaltres 
creiem que no seria de rebut. 
 
De totes maneres aquí s’ha parlat de... el senyor Sánchez ha parlat 
d’aquesta... com una mena de discriminació que... o que la culpa és de Madrid, 
més o menys ha dit això, que la culpa que es pagui, resulta que a Catalunya es 
paga perquè a altres llocs no es pagui, o algo així, algo així he entès, eh?, més 
o menys, senyor Sánchez. 
 
El cas és que aquí tenim autopistes de l’Estat, gestionades per l’Estat, i 
autopistes de la Generalitat, fins aquí correcte, no?  I les autopistes de l’Estat 
han destinat 500 milions d’euros en bonificacions i cal recordar també de que 
de mitjana les autopistes de l’Estat costes 10 cèntims per quilòmetro i en canvi 
la mitjana de les autopistes de la Generalitat és de 19 cèntims per quilòmetro.  
Dic la mitjana perquè n’hi ha un territori que, fruit d’aquest centralisme que n’hi 
ha a Barcelona, no a Madrid sinó a Barcelona, n’hi ha un territori que és la 
comarca del Garraf que ha de pagar aquest tram d’autopista que tots 
coneixem, la Pau Casals, 55 cèntims per quilòmetro, que jo crec que és un 
greuge comparatiu i un greuge comparatiu que s’estableix, no des de Madrid 
sinó des de Barcelona, és més a prop, eh? 
 
L’únic peatge... l’única autopista que ha aixecat les barreres ha sigut la B-30 de 
Sant Cugat, va ser l’Estat amb el govern del PP, amb el govern del PP, eh?, 
torno a repetir.  I vies alternatives, bueno, el govern del PP va engegar el 
desdoblament de la Nacional II Barcelona-Lleida, i en canvi sí que es va 
paralitzar el quart cinturó, i això ho va fer el tripartit.  
 
Volíem constatar tot això perquè, a part de que compartim aquesta incomoditat 
que tenim tots per aquesta greuge comparatiu que n’hi ha en moltes 
poblacions de Catalunya i a la comarca del Garraf en particular, no podem 
donar suport a actes que siguin penalitzables.  Però tot i així, jo crec que tots 
hem d’anar units a lluitar contra aquest greuge comparatiu que s’estableix a 
Barcelona, que s’estableix al Parlament de Catalunya i pel qual hem de 
continuar lluitant sigui com sigui, no?  Moltes gràcies. 
 
ALCALDESSA 
 
Gràcies, senyor Álvarez.  Senyor Ruiz. 
 



 

FRANCISCO ÁLVAREZ 
 
Llavors demanaríem el vot separat del punt... 
 
ALCALDESSA 
 
Sí, sí, ja està previst. 
 
JUAN LUIS RUIZ 
 
Malauradament una vegada més en aquest Ple municipal hem de parlar de 
peatges.  Això cada any es va reproduint un debat semblant a aquest.  I és 
evident que –i els resultats així ho mostren-, que no hem estat capaços de 
trobar cap mena de solució, ni els que estem aquí, ni els que han tingut 
responsabilitats més enllà d’aquest consistori, i per tant és normal, és lògic que 
la gent estigui indignada, i és normal i és lògic que la gent digui: ja està, ja estic 
cansat, estem cansats i no volem pagar.  I d’aquí nosaltres entenem i 
comprenem aquesta campanya en aquest sentit, i per tant doncs és evident 
que hi ha un sentiment respecte a aquest tema de... ja s’ha dit, de greuge, no?, 
aquesta comarca està agreujada i aquest any més, perquè a més a més 
d’apujar el preu del peatge, a més a més es van retirar tota una sèrie de 
bonificacions.  Per tant, senyor Sánchez, clar, quan al tercer punt vostè 
demana que hi hagi la bonificació del 100% d’aquells que treballen i que 
resideixen, està molt bé, però fins ara no ha tingut cap mena de resultat, 
perquè això sempre ho hem demanat i malauradament qui ha pres la decisió 
aquest any, el que ha fet precisament és retirar les bonificacions per pas.  I per 
tant és evident que allò que s’havia aconseguit o que existia, o que era un dret 
adquirit per a determinada gent de la comarca, doncs en un moment 
determinat aquest any ha deixat de ser-ho, no?  Per tant, sorprèn que ara es 
torni a demanar per allò que ja hi era. 
 
Dit això, nosaltres no podem votar favorablement el primer punt.  Ens sembla 
que una institució com un Ajuntament, el que no pot demanar a una altra 
institució és que deixi que fer allò que en tot cas li pertoca per competència.  I 
en tot cas ens sembla que, i tal com ha dit el senyor Sánchez també, 
evidentment, en el mateix moment que el Servei Català de Trànsit tramiti la 
denúncia, perquè ha de tenir doncs suposo la capacitat i la... doncs això, que 
en tot cas doncs que després ja el propi denunciant ja farà les mesures que 
hagi de prendre al respecte, no? 
 
Respecte la resta de punts, el segon, tercer i quart els votarem.  Els haguéssim 
votat igualment el tercer sense la modificació, perquè entenem que allà on ja 
ha estat amortitzat la inversió doncs en la mesura que sigui possible doncs que 
es tregui, perquè és evident, que això també s’ha dit, doncs home, que algú va 



 

prendre en un moment determinat la decisió d’ampliar les concessions, no?, i 
evidentment si ha fet números a l’any 2039 que ha dit la senyora Rius, si va 
costar 200 i pico milions i acabarem pagant 2000 i pico milions d’euros, doncs 
evidentment aquí hi ha alguna cosa que home, que és un lucre una mica 
exagerat.  I en tot cas evidentment algú va prendre la decisió en un moment 
determinat d’ampliar aquestes concessions. 
 
Dit això, repeteixo, nosaltres votarem favorablement el segon, tercer i quart, i el 
primer ens sembla que no el podem votar favorablement, tot i que entenem, 
repeteixo, l’esperit de la moció i el sentit de que hi hagi aquesta indignació.  
Ens sembla que com a institució no podem demanar que una altra institució 
doncs no tramiti unes multes. 
 
ALCALDESSA 
 
Molt bé, gràcies.  Senyora Rius, vol dir alguna cosa?  No?  Li passo, per tant, 
la paraula al senyor Sánchez. 
 
FRANCESC XAVIER SÁNCHEZ 
 
Ràpidament, per algunes al·lusions.  Senyor Claver, jo li dic amb tot el carinyo, 
eh?, a mi em dóna la sensació que a vegades la gent d’Iniciativa no se’n 
recorda que ha governat aquest país.  Però a vegades em dóna aquesta 
sensació, que aquests set anys vostès han passat per aquí, hi havien uns 
peatges però vostès no hi eren, hi havia gent governant però vostès... no ho 
sé, potser estaven fent altres coses i no estaven vostès governant a la 
Generalitat, però hi eren, hi eren i la gent pagava peatges com ara.  Els 
pagaven igual i la gent del Garraf els pagava exactament igual, els pagava, els 
pagaven. 
 
Segona.  Home, s’ha rebaixat alguna bonificació, senyor Ruiz, però s’han 
incorporat d’altres també, s’han incorporat d’altres.  Sí home, s’han incorporat 
d’altres, algunes que vostès, senyors d’Iniciativa, haurien d’estar contents.  Els 
d’alta ocupació, per exemple, que crec que és positiu, i dels cotxes doncs que 
contaminen menys.  Per tant, són bonificacions que sumades totes elles, en el 
cas de que això fos possible, doncs poden arribar bastant més del que hi havia 
fins ara.  Per tant, bonificacions s’han incorporat i s’han tret unes altres, sí 
senyor.  I senyor Ruiz, el que fagi el govern de la Generalitat és el que fa el 
govern de la Generalitat.  Aquest grup municipal, igual que el de vostè, en 
altres moments que els seus han governat a la Generalitat i els nostres no, des 
d’aquest punt de vista nosaltres des del grup municipal sempre hem defensat 
la gratuïtat d’aquest peatge per a les persones que van i tornen de Barcelona 
per treballar.  No només perquè hi estem d’acord, sinó perquè considerem que 
és de justícia. 



 

 
Senyor Álvarez, perdoni, abans li comento una cosa.  Ha comentat una cosa 
que no és exacta, amb relació a la posició de Convergència a Madrid i el tema 
de la... sí, no, el que no és exacte és el que vostè ha dit, el que és exacte és el 
que vem fer nosaltres.  Nosaltres què vem fer?  Vem donar suport al fet de que 
es dongués un crèdit a aquesta gent, no que es pagués amb els fons.  Perquè, 
sap vostè què passa quan cau una concessió administrativa?  Sap el què 
passa?  Que l’acabem pagant tots, que l’acabem pagant tots.  I el que va fer el 
grup de Convergència a Madrid va ser donar suport a que es poguessin pagar 
uns crèdits per tal que aquestes companyies no donguessin fallida, perquè no 
l’acabéssim pagant entre tots.  Això és exactament el que vem realitzar. 
 
I tercera.  Miri, jo no posaré... jo no sóc l’adalid del senyor Alemany, però el 
senyor Alemany els set anys que ha estat vostè governant a la Generalitat 
també era el president d’Abertis, i també era una persona doncs que quan 
tocava i quan es reunien les meses en les quals es treballava de forma 
conjunta amb tots els òrgans de gent que estava en el món de l’empresa, 
també hi participava.  Ho dic perquè és un empresari del país, com d’altres que 
hi han.  Ho dic perquè home, m’ha semblat que aquesta persona ha sortit dos 
vegades en aquest Ple, i home, no sé si és que vostès hi veuen alguna cosa 
estranya en que una persona del seu prestigi i la seva sapiència pugui ajudar, 
que és el que està fent el senyor Alemany, entre altres coses donar suport a 
una cosa que espero que tothom li donguem suport quan toqui, que és el pacte 
fiscal, entre d’altres coses.  
 
I senyor Álvarez, moltes de les coses que vostè planteja a mi no em fa mal dir-
ho que van ser gràcies al govern del PP, però vostè no ens fagi trampes al 
solitari, perquè no va ser que el govern del PP ho va fer perquè va voler, sinó 
perquè en el seu moment hi va haver un pacte, que era el pacte del Majestic, al 
qual jo no he renunciat mai i considero que va aportar coses molt positives per 
al país, que entre d’altres coses va establir moltes de les infraestructures que 
ara algunes d’elles s’estan inaugurant.  Per tant, positiu per a vostès i positiu 
per a nosaltres, eh?  Però no em manifesti que això va ser graciable única i 
exclusivament perquè el PP va voler.  No, no, jo ho matiso perquè quedi clar.  
En tot cas, el posicionament que ha manifestat el nostre grup és el que li hem 
traslladat i que agraïm doncs la voluntat de la CUP d’arribar a un acord. 
 
ALCALDESSA 
 
Moltes gràcies.  Per tant, un cop exposades totes les posicions... no, encara 
no?  D’acord, senyor Claver. 
 
 
 



 

MANEL CLAVER 
 
Gràcies, senyora alcaldessa.  Una mica per al·lusions.  Aviam, jo no vinc a 
defensar la tasca del tripartit en el govern de la Generalitat, però sí que 
evidentment es pagaven, es pagaven els peatges, però vostè sap que es va 
negociar al Parlament un pacte nacional d’infraestructures al 2009, i que el que 
es pretenia és un punt d’inflexió del model de peatges que havíem tingut en 
aquest país.  Això és obra del tripartit.  No, ho dic perquè sembla que nosaltres 
quan estem a l’oposició demanem que no es paguin els peatges i quan 
governem que es paguin peatges. 
 
Després, sobre el senyor Alemany, jo no he esmentat el nom, però bueno, jo 
no l’he esmentat, jo he dit el president d’Abertis és el mateix president -però no 
l’he esmentat, eh?- del Consell Assessor.  Aviam, nosaltres creiem des 
d’Iniciativa que és un conflicte d’interessos, creiem, simplement creiem.   
 
Després aviam, he tornat a dir de que nosaltres pensem de que hem d’anar en 
clau nacional a Madrid i plantar-nos davant del Congrés dels Diputats 
simplement perquè vostè ja sap que el 9 de maig del 2012 el Parlament de 
Catalunya va aprovar una proposició de Llei de rescat selectiu i la subvenció 
de peatges.  L’únic que dic és que a vegades quan negocia Convergència i 
Unió en el Congrés de Madrid, recordin les nostres autopistes, no se’n recordin 
tant d’Abertis a Madrid.  Gràcies. 
 
ALCALDESSA 
 
Bé, gràcies, jo crec que del que estem parlant ha quedat clar i per tant, senyors 
i senyores passem a la votació. 
 
Vots a... a veure, votem per separat.  El primer punt i els altres tres, si els hi 
sembla.  Vots a favor del primer punt?  Tots per separat?  Pues votem primer 
el primer punt.  Vots a favor?  Vots en contra?  Decau el primer punt, amb els 
vots a favor d’Iniciativa i la CUP i els vots en contra de la resta de grups del 
Consistori. 
 
Vots a favor del segon punt?  Vots en contra?  El segon punt s’aprova amb el 
vot a favor de tots els grups i el vot en contra del Partit Popular. 
 
Vots a favor del tercer punt? El tercer punt s’aprova per unanimitat.  
 
I vots a favor del quart punt?  Vots en contra? S’aprova també amb el vot a 
favor de tots els grups i el vot en contra del Partit Popular. 
 
A conitnuació es fa la votació dels punts de la moció per separat: 



 

 
VOTACIÓ PUNT PRIMER: Vots a favor: CUP i ICV (5) 
     Vots en contra: CIU, PSC i PP (19) 
 
VOTACIÓ PUNT SEGON:  Vots a favor: CIU, PSC, CUP i ICV (21) 
     Vots en contra: PP (3) 
 
VOTACIÓ PUNT TERCER: S’aprova per unanimitat. 
(amb transacció) 
 
VOTACIÓ PUNT QUART:  Vots a favor: CIU, PSC, CUP i ICV (21) 
     Vots en contra: PP (3) 
 
El punt primer queda desestimat i s’aproven els punts segon, tercer (amb una 
trasacció) i quart. 
 
El text aprovat és el següent: 
 
“PRIMER. Mostri la seva comprensió i suport a la campanya #novullpagar i a la 
mobilització del proper 17 de juny i les posteriors que es puguin desenvolupar, 
solidaritzant-se amb el conjunt de vilanovins i vilanovines que puguin participar 
en la caravana. 

 
SEGON. Sol·licitar al govern de la Generalitat de Catalunya que efectuï una 
tarifació bonificada al 100% a tots els usuaris de l’autopista la residència o lloc 
de treball dels quals faci que la utilitzin de forma habitual, i en el cas que la 
persona no tingui una alternativa a aquesta autopista. 
 
TERCER. Que l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú doni suport i assessorament 
jurídic a aquells vilanovins/ines que es puguin veure afectats per les multes del 
Servei Català de Trànsit.” 
 

 27.   MOCIÓ DEL PP PER INSTAL·LAR BOXS PER A BICICLETES. 
 
ALCALDESSA 
 
Molt bé, passem doncs a la següent moció.  Moció número 27... punt número 
27, no moció número 27, del PP per instal·lar box per a bicicletes.  Senyor 
secretari. 
 
El secretari llegeix la part resolutiva de la moció següent: 
 
En els darrers anys l’ús de la bicicleta ha tingut un creixement i s'ha propagat 
entre part important de la població. El fet de ser un mitjà net, poc costós i 



 

saludable, ha fet que es converteixi en una veritable alternativa per a molts 
ciutadans. 
 
Per la seva banda, les administracions locals han adoptat diferents mesures, 
desenvolupant polítiques de foment de l'ús de la bicicleta, creant carrils i 
circuits específics, com és el cas del nostre Ajuntament. 
 
Tot i així, les administracions locals en algunes ocasions no han resolt 
satisfactòriament una qüestió important per fomentar l'ús d' aquest mitjà, com 
és la possibilitat de poder aparcar la bicicleta en un lloc adient, mitjanament 
segur, i protegit. 
 
Aquesta circumstància ha permès que molts ciutadans siguin víctimes dels 
robatoris de les seves bicicletes. 
 
En algunes ciutats, preocupades per aquesta problemàtica, han trobat una 
solució que serveix de complement a les places d'aparcament soterrat. 
Aquesta solució és la instal·lació de compartiments o "boxs" metàl·lics 
especialment dissenyats per a la seva utilització com a pàrquing de bicicletes, 
que es posen al servei dels usuaris a traves d'un sistema d’abonaments. 
 
Per altra banda, sabem que existeixen diferents possibilitats de finançar la 
instal·lació d’aquests aparcaments, com pot ser la concessió administrativa o 
alguna altra fórmula. 
 
És per aquest motiu, que el Grup Municipal del Partit Popular de Catalunya 
proposa l’adopció del següent 

ACORD 
 
“Instar el Govern Municipal a avaluar la viabilitat d’instal·lar boxs per a 
bicicletes en diferents punts de la nostra ciutat, cercant fórmules de 
finançament que facilitin la inversió i en redueixin els costos.” 
 
 
ALCALDESSA 
 
Gràcies, senyor secretari.  Senyor Álvarez. 
 
FRANCISCO ÁLVAREZ 
 
Moltes gràcies, senyora alcaldessa.  Bé, seria reiteratiu, però s’ha d’introduir 
dient que bueno, la bicicleta és un mitjà de transport saludable, és net, no és 
contaminant, tots ho sabem.  Hem parlat en aquest mateix Ple sobre les 
bondats d’aquest mitjà de transport, per fer esport i fins i tot per utilitzar-ho com 



 

a mitjà de transport pròpiament dit, no?  Les administracions locals, per la seva 
banda, han facilitat i han promogut la utilització de la bicicleta fent carrils bicis, 
fent circuits determinats i fent camins pedalables, com és el cas del nostre 
Ajuntament. 
 
Nosaltres creiem que s’ha de fomentar i s’ha de facilitar a la gent l’ús de la 
bicicleta amb aquests mecanismes, no?, però nosaltres trobem que a Vilanova 
passa que n’hi ha un problema que no s’ha acabat de resoldre i és quan els 
propietaris de les bicicletes, quan se’n van, quan no la utilitzen, no quan van 
d’un lloc cap a un altre, on deixar la bicicleta i que no siguin després víctimes 
de robatoris, de robatoris que molt sovint es donen a la ciutat.   
 
Doncs sobre aquesta problemàtica n’hi ha sortit, i en algunes poblacions ja 
s’ha fet alguna solució, i és la instal·lació de boxes o d’aparcaments diguem-ne 
que queden coberts, que queda la bicicleta coberta, i que és una bona mesura, 
creiem que és una bona idea per protegir, per deixar aquest mitjà de transport 
protegit de cara a robatoris, etc.; també per un tema d’ordenació. I creiem que 
seria una mesura a avaluar. 
 
Nosaltres considerem de que no té perquè ser una inversió del Consistori, del 
nostre Ajuntament.  Nosaltres creiem que a través de concessions 
administratives, buscant la inversió privada, etc., nosaltres creiem que es pot 
autofinançar d’alguna manera, no?  Nosaltres proposem que com a mínim 
estudiem la idea i posar aquest sistema d’aparcaments que en tot cas seria 
amb una coherència amb els... o amb una determinada coherència amb els 
llocs d’interès, per exemple, sabem que a l’estació tindria que ser un, no?, i 
després amb una certa coherència amb el Pla de la bicicleta.  Demanem el vot 
a favor. 
 
ALCALDESSA 
 
Molt bé, gràcies senyor Álvarez.  La senyora Glòria García, per posicionar el 
govern. 
 
GLÒRIA GARCÍA 
 
Sí, gràcies alcaldessa.  Aviam, l’acord el que ens demana és avaluar la 
possibilitat d’instal·lar els boxs.  Jo li demanaria que la deixés... no que la 
deixés sobre la taula, que la retirés, perquè això ja ho vam fer, ja es va avaluar.  
A la fira municipal ja del mes de setembre vam tenir l’oportunitat de veure en 
directe aquests boxs.  Són molt grans, són molt cars i ocupen un espai i 
provoquen un impacte visual molt gran.  En aquell moment, la veritat, és que 
estàvem allà, vam preguntar preus, van entre els 3.000 i els 5.000 euros 
depenent de la capacitat de les bicicletes, i home, la veritat és que col·locar-les 



 

hi caben entre 5 i 10 bicicletes i és horrorós l’espai que arriben a ocupar, que 
amb un altre sistema molt més senzill com el que tenim nosaltres, doncs hi 
caben moltes més bicicletes.  De totes maneres es va descartar en principi pel 
preu. 
 
I home, nosaltres anem posant aparcabicis a tot arreu on ens demanen, i és de 
ressenyar els esforços que fa la brigada de canviar doncs les bicicletes a 
l’estiu, els aparcabicis a la platja i després a l’hivern es torna a pujar cap a la 
ciutat o els posa un altre cop dintre de les escoles.  Perquè veritablement no 
tenim capacitat econòmica per comprar-ne fins i tot més dels que nosaltres 
utilitzem, que són bastant més econòmics. 
 
Jo li demanaria que la retirés per això, perquè no hem avaluat el buscar fonts 
de finançament, però també l’aparell, el que vostè proposa és molt gran i 
ocupa molt d’espai, cosa que a la nostra ciutat no sé si seria un element que 
ens aniria bé.   
 
A més a més també avançar-li que a través de... amb la Fundació Formació i 
Treball, i amb un conveni amb ADIF i l’Ajuntament hi col·labora, s’està 
treballant perquè la Fundació Formació i Treball vol posar un aparcament 
vigilat dintre de l’aparcament de l’estació exclusivament per a bicicletes.  I a 
més a més volen fer taller i a més a més les reparen, i evidentment el 
pupil·latge i el lloguer, i com que s’està treballant això a tres bandes i un dels 
punts que potser és més necessari pel tema de la vigilància és l’estació, doncs 
quan realment aconseguim desencallar això doncs seria un projecte que 
portarà a terme aquesta fundació, que ja ha guanyat un premi per aquesta 
iniciativa amb la Fundació La Caixa. 
 
ALCALDESSA 
 
Gràcies, senyora García.  Per tant, senyor Álvarez... per dir si la deixen sobre 
la taula o la retiren. 
 
FRANCISCO ÁLVAREZ 
 
Entenc que la problemàtica seria només el tema del finançament o també 
estem parlant de la problemàtica de l’espai que ocupa? 
 
GLÒRIA GARCÍA 
 
No vam entrar en el tema del finançament perquè vam considerar que l’espai 
que ocupa era massa gran pel servei que dóna. 
 
 



 

FRANCISCO ÁLVAREZ 
 
Nosaltres ho deixaríem sobre la taula, però sí que... ho deixem sobre la taula, 
no la retirem, però la deixem sobre la taula, però en tot cas sí que estaríem 
interessats també en poguer... en rebre la informació sobre aquest estudi que 
s’ha fet.  Valorem també positivament el projecte aquest que parlava. 
 
ALCALDESSA 
 
La regidora portarà la informació a la comisió.  Gràcies. 
 
Es deixa aquesta moció sobre la taula. 
 

  28.  MOCIÓ DEL PSC EN DEFENSA DE LA FORMACIÓ 
OCUPACIONAL DELS COL·LECTIUS AMB DISCAPACITAT 
MENTAL I/O INTEL·LECTUAL. 

 
ALCALDESSA 
 
Passem a la següent moció, número 28,  moció del PSC en defensa de la 
formació ocupacional dels col·lectius amb discapacitat mental i/o intel·lectual.  
Senyor secretari, si us plau. 
 
El secretari llegeix la part resolutiva de la moció següent: 
 
Des de la publicació de la LISMI (Ley de Integración Social del Minusválido), 
l’any 1982, Catalunya ha estat pionera en la inserció laboral de persones amb 
discapacitat.  Han estat moltes les iniciatives per integrar laboralment les 
persones amb discapacitat mental o intel·lectual.  La nostra ciutat n’és un bon 
exemple, amb la trajectòria de centres de formació com el TEGAR, un dels 
pioners al nostre país, o amb projectes més nous com el TIMOL. 
 
Enguany, però, Catalunya veurà retallada substancialment l’aportació 
econòmica de l’Estat, tal com ha quedat reflectit en els pressupostos aprovats 
recentment.  Aquest fet comportarà un greu retrocés en els drets de les 
persones amb discapacitat, ja que s’està posant en situació crítica la 
supervivència dels centres que els formen i, consegüentment, l’oferta a la 
població de places per a aquests col·lectius. 
 
Veiem, un cop més, com els governs espanyol i català posen d’excusa les 
actuacions a causa de la crisi financera per afectar directament els serveis 
adreçats als més febles de la societat.  Els mecanismes d’equitat que tant ha 
costat assolir es tornen a debilitar.  Es posa en perill de supervivència el fet de 
poder tenir uns serveis indispensables al marge de la situació econòmica 



 

personal de cadascú.  Cada cop més ens apropem més a allò de qui vulgui 
serveis que se’ls pagui, si pot. 
 
Segons dades ofertes per l’associació ACTAS (Associació Catalana de Treball 
amb Suport), formada per 20 entitats d’arreu del territori i amb més de 20 anys 
d’història en inserció laboral de persones amb discapacitat en el mercat 
ordinari, es calcula que aquest canvi de criteri afectarà unes 5.000 persones 
amb discapacitat intel·lectual i/o mental, ja que les retallades que el Govern 
espanyol ha anunciat en referència a les polítiques actives d’ocupació 
comportarà una forta reducció dels ajuts del Servei d’Ocupació de Catalunya 
en diverses matèries.  Els 400M € aproximats de l’any 2011 queden reduïts a 
uns 180M €, una xifra insostenible. 
 
Amb aquestes xifres és evident que els programes que permeten que aquest 
col·lectiu de persones pugui accedir a un lloc de treball i mantenir-lo, al 2012 
no existiran.  Les reduccions que ha anunciat el govern seran del 100%.  Per 
tant, prop de 5.000 persones que havien aconseguit ser membres actius de la 
societat (com a treballadors i com a contribuents), passaran a ser dependents i 
receptors de polítiques passives, tornant a la situació d’exclusió de fa 25 anys.  
Aquest fet comportarà un greu retrocés en els drets de les persones amb 
discapacitat, ja que molts d’aquests centres es veuran obligats, probablement, 
a tancar els seus serveis. 
 
La nostra ciutat també pot veure’s afectada greument per aquestes retallades, 
que poden comportar l’eliminació de serveis que amb els anys de democràcia 
ningú havia gosat posar en dubte econòmicament i que ens havien 
singularitzat com una ciutat sensible a aquests col·lectius.  Cada any per 
aquestes dates s’havia realitzat el procés de selecció del Projecte Timol.  
Malauradament, a hores d’ara no se sap si enguany es farà.  El finançament 
per a determinats altres programes també perilla.  Les subvencions, bàsiques 
per a la subsistència d’aquests serveis, són encara incertes i no es pot fer una 
previsió de quan i de quina manera es resoldran. 
 
Per tot això, el Grup Municipal Socialista proposa al Ple l’adopció dels 
següents acords: 
 
“PRIMER.  Exigir al govern de l’Estat que modifiqui el projecte de Llei de 
pressupostos generals de l’Estat perquè es garanteixi a les comunitats 
autònomes el finançament del Pla de polítiques actives per a persones amb 
discapacitat; mantingui els ajuts als centres especials de Treball (CET) 
d’iniciativa social, i continuï incorporant clàusules socials en la contractació 
pública de l’Administració que permetin una discriminació positiva de serveis i 
productes al Tercer Sector. 
 



 

SEGON. Instar el govern de la Generalitat que negociï amb el govern de l’Estat 
i amb els ajuntaments un nou acord que faci possible el manteniment de 
l’activitat dels centres que treballen amb discapacitat intel·lectual i trastorn 
mental a Catalunya, en els termes aprovats en els darrers acords presos al 
Parlament de Catalunya. 
 
TERCER. Instar el govern municipal a informar detalladament sobre la situació 
provocada per les retallades de les subvencions en el programa TIMOL i el 
centre TEGAR, i que en el termini d’un mes busqui fórmules per poder 
mantenir els serveis amb les mateixes garanties de qualitat i d’equitat que en 
els darrers anys.” 
 
 
ALCALDESSA 
 
Gràcies.  Senyora Grifell. 
 
ENCARNA GRIFELL 
 
Gràcies, senyora alcaldesa.  Bé, el Grup Municipal Socialista presentem 
aquesta moció clarament davant de la retallada que es produeix des del govern 
de l’Estat en el finançament dels programes de formació ocupacional a les 
persones amb discapacitat mental i intel·lectual.   
 
Bàsicament aquesta moció té tres objectius.  Per un cantó, i molt important és 
donar una eina, intentar donar una eina de treball en el govern del municipi per 
reclamar que es mantingui aquest finançament, bàsicament perquè en el cas 
de Vilanova, que hi ha tres coses però bàsicament amb el tema del TEGAR i 
amb el projecte TIMOL, i ademés per la història que té Vilanova en tot el tema 
de la inclusió, com a ciutat inclusiva i pensem que es mereix, si més no, 
mantenir aquest finançament. 
 
El segon motiu seria una mica també per mostrar el rebuig d’aquest Ple davant 
d’aquestes retallades, perquè pensem que en aquest cas a més també 
novament vulneren drets dels col·lectius més... amb més problemes o més, 
valgui la redundància, dels col·lectius més vulnerables, i creiem que això també 
s’ha de deixar palès el rebuig.   
 
I el tercer motiu seria també per intentar saber, o sigui, per tenir la informació 
de com està en aquest moment aquest tema, perquè vam preguntar a la 
Comissió Informativa i en aquell moment el govern semblava que no tenia 
massa informació.  Però sabem, que ja ho vam comentar aquell dia, que altres 
municipis han inclús anunciat el tancament dels seus centres i, de fet, aquí 
també sabem que hi ha professionals que com que aquest mes és quan es 



 

deriven els alumnes o les persones al projecte TIMOL, sabem que hi ha 
professionals que han rebut ja un correu dient que probablement no es farà i 
que per tant no derivin els alumnes.  I clar, no sabem si això pot derivar en la 
mateixa situació que altres municipis que ja han anunciat el tancament dels 
centres.  I clar, això és molt greu, perquè és que l’impacte que té tant en les 
persones com en les famílies és molt gran, i en aquestes persones que s’ha 
lluitat molts anys per mantenir la seva autonomia personal i per desenvolupar 
les seves capacitats, home, ara de cop els tornem a fer dependents i a més els 
tornem a fer receptors d’aquelles polítiques de temes no actius sinó passius, 
no?  Llavorens això pensem que és molt greu, i de fet ens torna a posar també 
25 anys enrere en aquest tema.  Llavorens pensem que és prou important, 
pensem que és important també que les famílies i els professionals sàpiguen 
també i els grups sapiguem com està aquest tema, i per això demanem el 
suport a aquesta moció.  Moltes gràcies. 
 
ALCALDESSA 
 
Gràcies, senyora Grifell.  Senyora Llorens. 
 
ARIADNA LLORENS 
 
Sí, en primer lloc agrair aquesta moció, que crec que és molt oportuna i molt 
idònia.  Volem manifestar també el nostre rebuig, el rebuig a unes propostes de 
reducció que posen en greu perill un model del qual Catalunya ha estat un 
exemple a seguir, i la nostra ciutat encara més.  També donar un toc de 
tranquil·litat en el sentit de dir que des del govern municipal seguirem 
defensant aquestes dues cares de la mateixa moneda: el treball protegit, els 
centres especials de treball, que és el cas del TEGAR, però també el treball 
integrat dins l’empresa ordinària, que és el cas del TIMOL.  Més enllà, com a 
elements de formació ocupacional, que és el que diu el títol de la moció, sinó 
sobretot com deies bé, Encarna, com a eines d’autonomia i de llibertat. La 
llibertat a uns col·lectius que ho tenen molt difícil, que ho han tingut molt difícil i 
que gràcies al treball de molts anys d’aquest Ajuntament, liderat per molts 
governs municipals, per tots els governs municipals, hem lluitat amb dents i 
ungles per defensar-los. 
 
Dit això, en aquests moments, tot i que tot apunta a que això és així, sí que és 
cert que els pressupostos encara no estaven tancats, hi han poques esmenes 
o hi ha casi cap esmena per negociar, però ben cert és que nosaltres fins 
l’últim moment esperàvem a veure si totes les manifestacions en les que vam 
participar, tota la tasca que s’ha fet des de la Generalitat i de tots els col·lectius 
doncs d’alguna manera forçava a que això no fos com tot sembla indicar.  Ara 
sí que creiem que difícilment la cosa canviarà i, per tant, certament és el 
moment d’expresar això en números, posar-ho coordinadament i presentar 



 

aquelles fórmules, com bé diu la moció, aquelles fórmules no sé si direm 
creatives o no, però aquelles fórmules que ens permetin visualitzar de quina és 
la millor manera en què podem fer-ho.  I finalment posar de manifest allò que 
dèiem el dia 20 de maig en aquella manifestació en què vam anar tots els 
grups polítics, des del PPC, PSC, tots menos Ciutadans, on dèiem: això sí que 
no!.  I per tant crec que és un bon lema per acompanyar aquesta moció. 
 
ALCALDESSA 
 
Gràcies, senyora Llorens.  Obrim un torn de paraules.  Senyora Sánchez. 
 
IOLANDA SÁNCHEZ 
 
Sí, bàsicament doncs per manifestar el nostre ple suport a aquesta moció, 
perquè bé, si són injustes les retallades, i ho són en general per a tota la 
població, crec que ja estem tocant el súmmum de la injustícia.  És a dir, perquè 
s’està tocant allò que és més vulnerable de la nostra societat, i en aquest sentit 
doncs demostren encara doncs aquest camí sense deturador on ens està 
portant, és a desfer, i jo crec que és la prova més palpable i que ens posen 
davant dels ulls realment el que està suposant doncs una política econòmica 
que solsament vol anar retallant, retallant, retallant.  I per tant, en aquest sentit 
doncs creiem que hem de fer un cordó sanitari per fer front concretament a 
aquestes retallades, i ho hem de fer políticament, i en aquest sentit sí que 
demanem i crec que seria bo que independentment doncs si inclús la Llei 
d’acompanyament dels pressupostos ha estat doncs evidentment aprovada 
amb la majoria absoluta del PP, inclús doncs acompanyada en aquest sentit 
per alguna posició de Convergència que ha fet, inclús demanaríem en aquest 
sentit al Partit Popular i concretament –ja ho ha manifestat Convergència que 
està- doncs que hi dongués suport plenament doncs a aquest cordó sanitari 
contra aquesta retallada que en aquest sentit toca els més vulnerables. 
 
ALCALDESSA 
 
Gràcies.  Alguna paraula més?  Passem... senyor Rodríguez. 
 
SANTIAGO RODRÍGUEZ 
 
Gràcies.  No, molt breument per posicionar el nostre grup sobre aquesta 
moció.  Una primera observació que tinc que fer, sense que ningú interpreti 
que posem el retrovisor, no?, home, però dir que altres polítiques econòmiques 
ja sabem quin resultat tenen, que és aquell que avui tenim sobre la taula amb 
la situació en la que estem.  Aquest és el resultat d’altres polítiques 
econòmiques.  Les que s’estan fent ara esperem d’aquí uns anys poder veure 
uns resultats més positius dels que hem vist fins al dia d’avui. 



 

 
Però posicionant-nos sobre la moció.  Compartim la voluntat i l’esperit de la 
moció i en aquest sentit votarem a favor els punts segon i tercer, perquè és 
aquell que d’alguna manera diu: escolti’m, una, busquem, veiem com afecta 
això en els centres que tenim a Vilanova i busquem fórmules per tal d’intentar 
evitar que tingui impacte sobre aquests centres.  Segon, que la Generalitat, el 
govern de la Generalitat negociï amb el govern de l’Estat per tal d’intentar 
evitar la situació que els ve a sobre en els centres especials de treball.  I el 
primer, que nosaltres ens abstindrem, que és aquell en el que s’exigeix en el 
govern de l’Estat la rectificació dels pressupostos generals de l’Estat, i ens 
abstindrem perquè el procediment legislatiu dels pressupostos generals de 
l’Estat no està tancat, queden encara un debat en el Senat i per tant hi han 
esmenes, fins i tot hi han esmenes presentades pel mateix grup parlamentari 
Popular.  Per tant, mentres això no estigui tancat, creiem que encara hi ha 
alguna possibilitat de capgirar aquesta situació i per això en aquest primer punt 
nosaltres ens abstindrem. 
 
ALCALDESSA 
 
Gràcies, senyor Rodríguez.  Passem... senyora Grifell. 
 
ENCARNA GRIFELL 
 
No, no, molt poquet, només per dos coses.  Una, dir que els resultats 
d’aquestes polítiques en aquests col·lectius, igual que les retallades sanitàries, 
tenen resultats negatius segur, segur, per tot l’impacte, que no cal fer grans 
estudis per saber-ho.   
 
I dit això, també volem preguntar, perquè també ens ho han preguntat, si... o 
sigui, malgrat que no se sàpiga finalment com serà, si la gent pot... els 
professionals poden derivar els alumnes o les persones i després ja veurem... 
 
ARIADNA LLORENS 
 
No, molt breument, només... 
 
ALCALDESSA 
 
Sí, senyora Llorens, per contestar aquesta pregunta. 
 
ARIADNA LLORENS 
 
... per contestar això.  El fet del retràs ve per una baixa de maternitat que era la 
cap de l’àmbit d’aquest projecte, i... ah, no, perdona, digues, digues... 



 

 
ENCARNA GRIFELL 
 
No, perquè hi ha un correu que s’ha enviat als professionals que diu que com 
que no se sap què passarà amb això, que no derivin.  Vull dir, que és... 
 
ARIADNA LLORENS 
 
Ah, doncs en aquest cas ho consultarem, eh?  Sí, sí, ho consultarem.  Penseu 
que aquest és un projecte, no ho hem comentat, però que és un projecte 
comarcal, que depèn de la Mancomunitat TEGAR i per tant hi han diferents 
municipis implicats també en el TIMOL, eh? 
 
No, el TIMOL també té el finançament a través de la Mancomunitat TEGAR. 
 
ENCARNA GRIFELL 
 
Sí, però vull dir que ho gestiona l’IMET, vull dir que ho gestiona a nivell d’aquí. 
 
ALCALDESSA 
 
Sí, a veure, si hi ha una notificació que no està verificada ho comprovarem i 
demà mateix, si s’ha enviat un correu, s’enviarà un altre deixant les coses 
clares.  Gràcies. 
 
Passem a la votació.  Vots a favor?  Perdó, votem primer el punt número 1.  
Vots a favor?  Vots en contra?  Abstencions?  El punt número 1 s’aprova amb 
els vots a favor de tots els grups excepte el vot en contra del Partit Popular... 
l’abstenció del Partit Popular, disculpin. 
 
Els punts 2 i 3, vots a favor?  S’aproven per unanimitat.  Després de no sé 
quantes hores ja... ho sento. 
 
Es vota en primer lloc el punt número 1 de la moció, el qual s’aprova amb el 
resultat: 
   Vots a favor: CIU, PSC, CUP i ICV (21) 
   Abstencions: PP (3) 
 
A continuació es voten els punts 2 i 3, els quals s’aproven per unanimitat dels 
presents. 
 
Per tant, s’aprova la moció en la seva totalitat. 
 



 

  29.  MOCIÓ DEL PSC PER DESTINAR SÒLS A LA IMPLANTACIÓ 
D’HORTS. 

 
ALCALDESSA 
 
Vinga, passem a la moció número 29, moció del PSC per destinar sòls a la 
implantació d’horts.  Senyor secretari. 
 
El secretari llegeix la part resolutiva de la moció següent: 
 
L’entorn més proper de la ciutat està conformat per un conjunt d’espais i 
sectors que es troben classificats pel planejament com a sòl urbanitzable; 
l’expectativa del seu futur desenvolupament sovint els sotmet a un estat de 
deixadesa per part de la propietat, que no intervé per mantenir-los en les 
condicions més desitjades ambientalment ni paisatgísticament.  Es dóna la 
paradoxa que molts d’aquests espais formaven part d’algunes sínies i hortes 
que envoltaven la ciutat fins no fa gaires dècades. 
 
Aquests espais, i en l’actual context socioeconòmic, i també tenint en compte 
el marc de la revisió del nostre planejament general, poden destinar-se a usos 
que permetin obtenir un rendiment social, cultural, ambiental i fins i tot de 
millora visual de l’entorn si es permetessin de forma provisional, destinar-los a 
l’ús d’hortes per al cultiu de productes per a l’autoconsum o l’intercanvi entre 
els mateixos usuaris, de tal forma que s’aprofiti l’alt valor agrícola d’aquests 
espais que no s’han de transformar de forma immediata, amb una activitat que 
és totalment compatible i que no suposa cap intervenció a expenses de 
compensacions futures. 
 
En aquest sentit, la missió de l’Ajuntament hauria de passar per mantenir una 
actitud facilitadora entre propietaris i possibles usuaris (particulars, entitats o 
col·lectius que volen aprofitar aquests espais, jubilats, persones en atur que 
poden utilitzar-los com a mesura opcional...), a més d’actuar per garantir que 
en aquests espais no s’hi ubiquin instal·lacions que perjudiquin l’entorn 
(barraques, autoconstruccions o altres similars), així com ser un referent al 
servei de consultes i de la difusió de bones pràctiques, foment de l’intercanvi, 
espai de consulta tècnica, etc., aprofitant la posada en marxa dels horts urbans 
a la nostra ciutat i de l’intercanvi d’experiències amb altres municipis, i garantint 
qüestions com l’accessibilitat, a través de la xarxa de camins, el suport als 
models de gestió que es vulguin desenvolupar, així com l’assessorament per a 
les infraestructures necessàries (rec, tanques o altres similars). 
 
Per aquest motiu, i al tractar-se d’una proposta que no es pot implantar de 
forma immediata, caldria concretar-ho a través d’un projecte elaborat pels 
serveis tècnics, buscant les fórmules més adients, a més d’iniciar els contactes 



 

amb propietaris per tal de disposar d’un inventari dels terrenys urbanitzables 
amb més qualitat de sòl per posar-los a disposició dels col·lectius, entitats i 
particulars que vulguin participar-hi, tot garantint un procés de participació 
entre els interessats. 
 
D’aquesta forma s’aconsegueixen objectius que beneficien al municipi pel que 
fa al manteniment de l’entorn periurbà de la ciutat, per als mateixos propietaris 
que rebran un manteniment de les seves finques sense cost i dels col·lectius, 
entitats o persones a títol individual, que podran gaudir d’un benefici directe, i 
que a més comporta promulgar valors de protecció ambiental, de foment 
d’autogestió, de la cooperació i l’associacionisme, de la utilització responsable 
de l’entorn, el foment de l’ús educatiu d’aquests espais, d’ajuda a persones en 
situació d’atur, etc. 
 
Per tot això, el Grup Municipal Socialista proposa al Ple de l’Ajuntament de 
Vilanova i la Geltrú l’adopció dels acords següents: 
 
“PRIMER. Encarregar als serveis municipals la redacció d’un projecte, en el 
termini de tres mesos, per implantar horts urbans en sòls urbanitzables de 
l’entorn de la ciutat, d’acord amb els objectius de l’exposició de motius. 
 
SEGON. Prioritzar la cessió d’aquests terrenys a entitats o col·lectius amb 
finalitat social que puguin destinar les collites a satisfer les demandes de 
persones i famílies més necessitades, i que promoguin projectes per donar 
ocupació a persones sense feina i el voluntariat en la gestió dels mateixos.” 
 
 
ALCALDESSA 
 
Gràcies.  Senyor Llobet. 
 
GERARD LLOBET 
 
Gràcies, alcaldesa.  En primer lloc per fer una esment al primer acord.  Quan 
parla d’horts urbans, el que volem referir-nos és a horts socials, que és aquest 
caràcter que voldríem que adquirís aquest tipus de terrenys que en aquests 
moments hi ha doncs a la ciutat i que podem posar a disposició de tots aquells 
col·lectius, d’aquelles persones que poden estar en situació d’atur i que poden 
estar interessades en que l’Ajuntament pugui intermediar amb propietaris, o 
que pugui fins i tot facilitar terrenys municipals, que no està inclòs a la moció 
però que després doncs hi vam pensar que també si hi ha terrenys municipals, 
doncs que siguin els primers que es puguin posar a disposició d’aquesta gent.  
I que tot això també serveixi com una mica en la posada en marxa dels horts 
urbans que hi haurà a la ciutat, que aquestes competències i que aquests 



 

coneixements que s’adquiriran doncs els puguem traslladar amb aquesta 
actuació. 
 
No es tracta d’un projecte executiu, no ha d’haver-hi gaire burocràcia, 
simplement el que volem és facilitar que tots aquells col·lectius, aquelles 
entitats doncs puguin utilitzar, que es faci doncs a precari una llicència o amb 
qualsevol altre tipo de mitjà, doncs aquesta utilització d’aquestes terres.  
Creiem que té un benefici social, hi ha un retorn social directe amb les 
persones i amb els col·lectius que podran beneficiar-se per fer autoconsum, 
per fer intercanvis, i també un benefici ambiental, doncs de que tot allò que 
està al voltant de la ciutat i que aquells sòls també municipals que en aquests 
moments no s’estan utilitzant i que podrien utilitzar-se, doncs es posin a 
disposició de tota aquesta gent.  Ja està, era una moció breu. 
 
ALCALDESSA 
 
Gràcies, senyor Llobet.  Senyora Albà.  
 
BLANCA ALBÀ 
 
Sí, gràcies alcaldessa.  Bé, anunciar el vot favorable, perquè no pot ser d’una 
altra manera.  Tal i com ja hem anunciat abastament a la Comissió Informativa, 
és una de les prioritats d’aquest govern.  S’està treballant en aquest tema, tant 
pel que fa als horts urbans com als horts socials.  L’únic que em sorprèn és el 
termini, no?, dir que ara en tres mesos hem d’elaborar un projecte i presentar-
lo, coneixent una mica la història dels horts en aquesta ciutat, que ja té uns 
quants anys de vida, no?  Vull dir, es va parlar primer d’uns horts al voltant de 
l’escola Sant Jordi, després es va passar al Centre Cívic de la Collada, després 
al costat de l’Institut Dolors Mallafrè, que és on finalment doncs s’acabarà 
desenvolupant el projecte.  Horts socials també n’hi van haver a la Masia 
Magrinyà, després van desaparèixer.  Bé, però de tota manera no és cap 
problema, és una sorpresa el termini, però problema menor, perquè el projecte 
aquest està pràcticament desenvolupat, només cal guarnir-lo, diríem, no?  
 
De fet, els horts urbans del costat del Dolors Mallafrè suposo que, si tot va bé, 
doncs a final de mes ja poden estar en marxa.  I pel que fa als horts socials, 
s’està treballant amb diverses entitats, com són Dins Garraf, com és la 
Frontissa, com és Transició VNG, per poder aconseguir terrenys.  Segurament 
el primer que es posarà en marxa és aquest de la Masia Magrinyà, perquè ja hi 
havia estat i és el més simple, i hem parlat també amb Cultura i en principi 
doncs no hi veuen inconvenient, perquè a la vegada doncs serviria una mica 
per cuidar l’entorn de la Masia i per vigilar-la perquè no s’utilitzi per a altres 
coses que no siguin tan saludables, no? 
 



 

Pel que fa als horts socials en terrenys tant municipals com privats, s’està 
elaborant lo que en podríem anomenar banc de terres, que comprendria doncs 
terrenys municipals que d’entrada ens ha de ser més fàcil accedir-hi.  Estem 
mirant uns terrenys que hi ha també al costat del cementiri, que en aquest 
moment doncs estan bastant abandonats i bruts.  També la recuperació 
d’algunes sínies.  N’hi ha alguna que ja hi hem tingut alguns primers contactes 
al voltant del torrent de la Pastera.  Però bé, en primer lloc volem acabar de 
posar en funcionament els urbans aquests del Dolors Mallafrè i el social de la 
Masia Magrinyà.  Un cop això funcioni, doncs ho anirem ampliant.  De fet, el 
banc de terres aquest no és un projecte tancat, vull dir, s’aniran incorporant o 
traient terrenys en funció de com es puguin anar tancant acords.  Gràcies. 
 
ALCALDESSA 
 
Molt bé, gràcies senyora Albà.  Alguna paraula?  Senyora Sánchez. 
 
IOLANDA SÁNCHEZ 
 
Sí, per manifestar com no podria ser d’una altra manera, doncs el nostre vot 
favorable.  En tot cas, respecte als terminis, doncs és evident que en els 
serveis de Medi Ambient s’havia també desenvolupat i fet un inventari de tots 
els solars que teníem a disposició municipal.  I en tot cas ara caldria a lo millor 
doncs fer la diagnosi o l’inventari de solars privats susceptibles de formar 
aquest banc de terres per promoure el tema dels horts socials.  En tot cas, un 
projecte que també s’està fent a nivell comarcal, que hi ha tot un projecte 
destinat comarcalment per dinamitzar tant el banc de terres com la posada en 
marxa de cooperatives que fomentin l’agroecologia o la producció pròxima en 
aquest sentit.  Per tant, crec que en aquest sentit demanar doncs que des de 
l’Ajuntament de Vilanova, conjuntament i suposo que s’ha treballat també, 
m’imagino, amb el Consell Comarcal, perquè hi hagi una elaboració conjunta 
d’aquest banc de terres, perquè és cert que la nostra comarca és petita i que la 
possibilitat de desenvolupar doncs en territoris fora de Vilanova i la Geltrú 
doncs la producció agroalimentària, en aquest sentit crec que pot doncs ser 
més oportunitat.  Simplement per manifestar el nostre vot favorable. 
 
ALCALDESSA 
 
Molt bé, gràcies.  Alguna paraula més?  Senyor Font. 
 
MARC FONT 
 
Sí, gràcies.  Bé, primer de tot ens agradaria una mica per situar bé el debat, 
perquè estan sortint diferents objectius a l’hora d’agafar diferents terrenys, a 
diferents nivells, ens agradaria diferenciar entre el que nosaltres entenem que 



 

són tres tipologies d’ús d’aquestes terres o d’aquests bancs de terres.  Per una 
banda, el que és els horts urbans, que és el que inaugurarem properament, 
que entenc que és un ús més d’oci, sobretot encarat a jubilats, a persones 
doncs que tenen temps lliure i volien doncs un tros de terra per cultivar.  
Entenc que si ara haguéssim de fer els requisits o haguéssim de tornar a 
atorgar a qui donem aquestes terres, segurament els criteris en serien uns 
altres, es farien més per criteris socials que no pas els que hi havia en aquell 
moment, perquè no hi havia aquesta problemàtica, o no era tan extensa 
aquesta problemàtica de que hi ha gent que fins i tot té problemes per poder 
menjar, que té problemes per accedir a l’alimentació i per tant els criteris 
haurien de ser uns altres. 
 
Com deia, per una banda els horts urbans, en aquest sentit més d’oci; per una 
altra banda els horts socials, que era, entenc, al que va dirigit la moció, que per 
tant parlem doncs de donar un tros de terra a gent perquè pugui, mitjançant 
doncs el seu propi treball doncs fer aliment per poder donar de menjar a la 
seva família, com diu la moció, doncs per poder intercanviar amb altres 
persones doncs que estiguin dintre d’aquesta xarxa d’horts socials, amb la qual 
doncs hi estem totalment d’acord.  Malauradament hem arribat a aquest extrem 
doncs on hi ha famílies que tenen problemes per accedir al menjar, i per tant 
qualsevol ajuda que els hi puguem donar, doncs entenem que serà positiva i 
imprescindible. 
 
Però per sobre d’això entenem que hi ha un altre nivell, que és el que nosaltres 
internament com a CUP anomenem banc de terres –després aquí cadascú 
utilitzem les paraules com creiem-, que entenem que és a nivell més 
d’extensions més importants, de terres que no s’estan cultivant actualment a 
Vilanova o a la comarca, terres que s’han deixat de cultivar, i creiem que també 
hi hauria d’haver un esforç per part de l’Ajuntament per mirar de trobar qui són 
els propietaris, si realment per què no se’n fa ús d’això, si es pot aconseguir 
doncs que se’n dongui un ús que hi hagi gent, ja no tant com dèiem fins ara, 
per fer el seu propi menjar, sinó fins i tot per crear autoocupació, per crear 
projectes agrícoles potents, amb sistema cooperatiu, que parlàvem abans del 
tema cooperatives, doncs una mica creiem que també s’hauria de fer un esforç 
per aquest tercer nivell, ja no ni per oci ni per autoconsum, sinó ja doncs com a 
temes d’autoocupació. 
 
Com dèiem, la moció entenem que va orientada en aquests horts socials, que 
es queda aquí i per tant hi estem totalment d’acord i votarem a favor.  Gràcies. 
 
ALCALDESSA 
 
Gràcies.  Alguna paraula més?  No?  Per tant, senyor Llobet. 
 



 

GERARD LLOBET 
 
Sí, no, per concretar.  El tema del temps era... el termini que havíem marcat a 
la moció era una qüestió orientativa, perquè no sabíem si s’estava mediant o 
no amb privats.  Era bàsicament això.  I el que buscàvem era precisament que 
el cost per a l’Ajuntament sigui zero, que no hagi d’invertir en infraestructura 
com s’ha fet amb els horts urbans, sinó que es pugui posar a disposició 
immediata el tema dels horts socials.  Gràcies.  
 
ALCALDESSA 
 
D’acord, gràcies doncs.  Passem a la votació, si no hi ha més paraules.  Vots a 
favor?  S’aprova per unanimitat. 
 
Es vota la moció, la qual s’aprova per unanimitat dels presents. 
 
 

  30.  MOCIÓ DEL PSC DE REBUIG A LA PUJADA DE LES TAXES 
UNIVERSITÀRIES. 

 
ALCALDESSA 
 
I passem a la darrera moció, moció del PSC de rebuig a l’apujada de les taxes 
universitàries.  Senyor secretari. 
 
El secretari llegeix la part resolutiva de la moció següent: 
 
El passat dijous 19 d’abril, el ministre d’Educació, José Ignacio Wert, va 
proposar als consellers d’Educació i Universitats de les comunitats autònomes 
la possibilitat d’augmentar fins a un 66% les taxes universitàries per al curs 
2012-2013.  Mesura que ja va demanar Mas-Colell, qui parlava de la 
liberalització de les taxes.  D’altra banda, el secretari d’Universitats de la 
Generalitat, Antoni Castellà, ja fa mesos que es va mostrar favorable a aquesta 
mesura.  Una mesura que suposarà una pujada d’entre 500 i 700 euros en les 
primeres matrícules dels estudiants per al curs vinent.  En el cas de les 
segones i terceres matrícules, l’increment serà molt superior, arribant a 
duplicar i triplicar els preus actuals.  Passarà el mateix amb els màsters i 
postgraus, on també es preveu un augment similar. 
 
A tot això li hem de sumar que els joves de les comarques de l’Alt Penedès i el 
Garraf es veuen doblement afectats, ja que també pateixen l’increment de les 
tarifes de transport, per part del govern de la Generalitat, per poder arribar fins 
a la universitat. 
 



 

Per tot això, el Grup Municipal Socialista proposa al Ple l’adopció dels acords 
següents: 
 
“PRIMER.  Rebutjar l’augment del 66% de les taxes universitàries, que 
suposarà l’exclusió de milers de joves de la universitat pública, l’endeutament 
de famílies en un intent de poder pagar la universitat pública, amb el perill que 
la universitat es transformi en un ensenyament excloent i injust. 
 
SEGON. Reclamar al govern de la Generalitat que no apliqui aquestes 
mesures i que congeli els preus de les taxes a les universitats catalanes. 
 
TERCER. Defensar una universitat amb un ensenyament de qualitat que es 
regeixi per criteris d’equitat i justícia social. 
 
QUART.  Instar el govern de la Generalitat a que revisi el sistema de beques, 
ja que l’actual és insuficient i no cobreixen el conjunt de despeses que tenen 
els estudiants. 
 
CINQUÈ. Traslladar aquest acord al Departament d’Economia i al 
d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya i al Ministerio de Educación, 
Cultura y Deportes.” 
 
 
ALCALDESSA 
 
Gràcies.  Senyor Martorell. 
 
JOAN MARTORELL 
 
Gràcies, senyora alcaldesa.  Bé, primer, d’entrada dir que aquesta moció ve de 
la preocupació dels joves, de les Joventuts Socialistes de Catalunya de l’Alt 
Penedès i el Garraf –presents precisament aquí, als quals us dono la 
benvinguda, encara que sigui al final del Ple, perquè han aguantat tota l’estona 
aquí.  Bé, és una moció que expressa la preocupació de la gent jove per 
determinats temes.  Un d’ells, per la qualitat de l’ensenyament i en aquest cas 
per la qualitat de l’ensenyament universitari. 
 
Com bé saben i com bé diu la moció, a partir de les mesures del govern de 
l’Estat que es van aprovar al mes d’abril, l’any que ve les famílies de Catalunya 
pagaran un 66% més de diners per les matrícules universitàries.  Això vol dir 
que la gent que està en aquest moment a punt d’accedir a la universitat, que 
s’està preparant per a les PAU, per exemple, alguns ja estan preocupats 
precisament per veure si podran mantenir aquest nivell de despesa per a les 



 

seves famílies.  Per la feina que desenvolupo alguna persona m’ha expresat 
aquesta opinió i la deixo anar, no? 
 
Bé, en aquest cas creiem que és una mesura que el que promourà és 
l’exclusió de joves a la universitat pública, farà més difícil el seu accés a 
l’ensenyament universitari.  Que un cop més, en un altre dels nivells educatius 
del nostre país, en aquest cas l’universitari, l’esforç de les famílies es veurà 
incrementat per tenir una educació que hauria de ser d’una altra manera, de 
qualitat, sens dubte, però molt més econòmica del que semblarà que serà en el 
futur.  Que s’han fet uns càlculs discutibles, homogeneïtzant molts costos, en 
alguns dels casos que podríem segurament revisar, i que representa que 
probablement hi ha carreres universitàries que acabaran pagant el mateix i que 
probablement, percentualment, no seria així si miréssim exactament què és 
allò que hauran de fer front, no?  S’ha fet un càlcul aproximat d’allò que costa 
la universitat, quan realment probablement es podria anar una mica... filar una 
mica més prim i veure exactament què és el que costa la docència i què és el 
que costa altres temes, no? 
 
Després es referia a un sistema de beques que s’estan endurint, que 
s’endureixen els seus criteris i que es farà més difícil l’accés de la població del 
nostre país.  Unes beques que haurien de garantir aquesta educació de 
qualitat per a la gent que no pot pagar un ensenyament universitari al 100%, i 
que molt ens temem que malgrat els anuncis que s’han donat com criteris 
d’eficàcia i d’eficiència, resultarà que el que farà és excloure més gent jove de 
les nostres universitats. 
 
Bé, la moció, com s’havia dit alguna vegada en aquest Ple, es defensa per si 
mateixa.  Creiem que és bo que des de l’Ajuntament no tenim competència, 
però sí que és veritat que podem donar un suport, si més no moral, perquè 
aquestes retallades doncs no es produeixin al nivell universitari, i sobretot que 
les taxes universitàries no perjudiquin les classes menys benestants de la 
societat, i per tant perjudiquin el futur d’un... no sé si de milers, està per veure, 
però sí de molts joves que s’estan replantejant l’accés a la universitat el curs 
vinent, o el manteniment d’aquests estudis universitaris, perquè probablement 
no podran fer front a aquest cost. 
 
ALCALDESSA 
 
Gràcies, senyor Martorell.  Senyora Llorens. 
 
 
 
 
 



 

ARIADNA LLORENS 
 
Sí, gràcies.  Bé, el grup municipal de Convergència i Unió considera que és 
imprescindible mantenir el sistema universitari públic de qualitat i compartim 
que aquest és un punt bàsic i essencial per al futur del nostre país. 
 
Ara bé, també entenem que en aquesta greu situació econòmica en la que ens 
trobem no podem permetre que es posi en perill aquest sistema i entenem 
també que cal defensar tots aquells esforços que siguin possibles per 
mantenir-los.  Tot i no compartir, doncs, com dèiem, la voluntat de l’increment, i 
lamentant que el govern de l’Estat espanyol només ens hagi deixat aquesta 
única via per augmentar el finançament a la Generalitat, haurem des de la 
responsabilitat fer tot aquell esforç per mantenir un sistema universitari de 
qualitat.  No obstant això, sí que volem remarcar el fet de que s’han de fer 
importants esforços en l’àmbit de les beques.  El sistema universitari a 
Catalunya ha estat durant molts anys un sistema amb una capacitat de beques 
molt inferior a la resta de l’Estat espanyol i ens consta que en aquests 
moments des del finançament propi de la Generalitat, a través de l’Institut 
Català de Finances, s’està treballant per assegurar que el 50% dels 
universitaris catalans tinguin accés, d’una manera o una altra, a algun tipus de 
beques.  També sé que s’estan fent esforços per modificar les estratègies de 
finançament allagant-ho fins a 10 mesos per tal de facilitar en lo possible el seu 
pagament. 
 
Finalment volem fer nostre, com a govern municipal, allò que va dir la Direcció 
General d’Universitats, i és que cap, insisteixo, cap estudiant pugui quedar fora 
del sistema per motius econòmics.  I aquesta serà la inquietud que ens haurà 
de moure en aquest sentit.  Per tant, si podem votar per separat, votarem en 
contra dels dos primers punts i a favor dels altres tres. 
 
ALCALDESSA 
 
Gràcies, senyora Llorens.  Paraules?  Senyor Claver. 
 
MANEL CLAVER 
 
Gràcies, senyora alcaldessa.  No, manifestar el posicionament del nostre grup 
favorable en tots els punts de l’acord que proposen.  Gràcies. 
 
ALCALDESSA 
 
Gràcies, senyor Claver.  Alguna paraula més?  Senyor Arrufat. 
 
 



 

QUIM ARRUFAT 
 
Sí, manifestarem també el nostre acord en tots els punts i puntualitzar només 
dues dades.  El problema no ha començat ara amb les taxes, el problema va 
començar amb l’aplicació del Pla Bolonya a les universitats.  Ara no entrarem a 
explicar-ho, però clar, impedir que els estudiants tinguin temps per anar a 
treballar i per combinar treball i feina és excloure d’entrada, sense apujar les 
taxes universitàries, bona part dels fills de classe treballadora.  Això es va fer, 
això es va fer i vam estar lluitant molts estudiants del Sindicat d’Estudiants dels 
Països Catalans, ja que anomenen vostès les Joventuts, és un dels principals 
que va estar plantant cara en aquesta reforma, però finalment no es va poder 
aturar i ara tenim molts anys, vam tenir deu anys advertint que si el Pla 
Bolonya s’aplicava i no hi havia finançament per tirar-lo endavant seria la mort 
de moltes carreres universitàries, de moltes carreres personals universitàries, i 
així ho serà ara que s’apugen les quotes, les taxes. 
 
I després una dada també, que sortia justament aquesta setmana al diari: la 
mitjana d’un curs universitari en una universitat pública a Andalusia són 750 
euros i aquí són 1.500.  O a Andalusia ho saben finançar molt millor o aquí 
se’ns està prenent el pèl, o una barreja de tot plegat o no sé com funciona això, 
però déu n’hi do el diferencial, dins del mateix Estat, per... vull dir, de taxes 
universitàries en un territori o en un altre. 
 
ALCALDESSA 
 
Senyora Rodríguez. 
 
CARMEN MARÍA RODRÍGUEZ 
 
Moltes gràcies, alcaldesa.  Nosaltres votarem també separadament.  Votarem 
en contra dels dos primers punts i votarem a favor dels tres últims.  Per què?  
Raonament, a veure, el tema de l’apujada... dels esforços per poder pagar 
l’ensenyament públic.  Clar que estem d’acord amb un sistema, amb una 
universitat pública de qualitat, com esperem que segueixin mantindre les 
nostres aules, però també hem de dir que la despesa que hi ha, l’esforç de la 
despesa l’hem de fer entre tots, entre les administracions, entre les universitat i 
entre les famílies.  Malauradament la situació no és la que ens agradaria.  
Doncs fa deu anys un estudiant no tenia diners a la seva família podia sortir a 
treballar per poder-se pagar la carrera, com havien fet molts dels meus 
companys, però tristament la situació no és aquesta.  I sí que podíem lamentar 
aquesta situació que pogués passar. 
 
En quant al sistema de beques, volem primer matitsar, tot i que el que ha dit la 
regidora d’Educació de que sí és veritat de que a Catalunya estem com a 



 

discriminats en el sistema de beques.  Potser s’està parlant de l’exemple 
d’altres comunitats autònomes.  Jo tinc amics a Andalusia, han estudiat la 
mateixa carrera que jo i una altra, i jo em sentia discriminada com a estudiant 
català.  No entenia per què ells tenien aquelles beques.  No diré el número de 
beques perquè em fa vergonya, perquè a mi me la van denegar sempre.  No 
ho sé, potser jo sóc molt rica, potser, però no ho crec, eh?, no ho crec. 
 
I sí que ens limitaríem a que la beca ha de ser per a aquells estudiants amb la 
qual la seva riquesa és per sota les seves possibilitats, però sí que tenen dret a 
una educació, perquè sí que necessitem professionals, i que sobretot que 
tingui un bon expedient.  Només això, moltes gràcies. 
 
ALCALDESSA 
 
Gràcies, senyora Rodríguez.  Alguna paraula més?  Senyor Martorell. 
 
JOAN MARTORELL 
 
Gràcies.  Sí, només per puntualitzar.  M’ho he descuidat, eh?  Andalusia, País 
Basc i La Rioja no optaran per aquestes apujades de preus a les taxes.  De fet, 
de les comunitats autònomes que han optat per la banda més alta, una d’elles 
és la comunitat de Catalunya.  Probablement perquè deu ser un tema 
ideològic, a Andalusia deu governar algú altre d’alguna ideologia que no és 
pròpiament la convergent, entenc, perquè ens agafa lluny, i per tant doncs opta 
per altres prioritats.  En fi... 
 
ALCALDESSA 
 
Passem a votar.  Els punts primer i segon.  Votem per separat, primer i segon i 
després tercer, quart i cinquè.   
 
Vots a favor del primer i segon punt?  Vots en contra?  Queden aprovats els 
punts primer i segon, amb els vots a favor del Partit Socialista, d’Iniciativa i la 
CUP, i els vots en contra del Partit Popular i del govern. 
 
Vots a favor del tercer, quart i cinquè punt?  Queda aprovat per unanimitat. 
 
(...) 
 
Però queda aprovat. 
 
ARIADNA LLORENS 
 
Escolta, si ho hem fet abans, per les taxes també ho fem, eh? 



 

ALCALDESSA 
 
És a dir, en aquest moment el senyor Sánchez... 
 
Es vota la moció, amb votació separada dels punts 1 i 2, en primer lloc, i dels 
punts 3, 4 i 5, en segon lloc. 
 
El resultat és el següent: 
 
VOTACIÓ PUNTS 1 I 2:  Vots a favor:  PSC, ICV i CUP (12) 
     Vots en contra: CIU i PP (12) 
 
VOTACIÓ PUNTS 3, 4  I 5: A favor per unanimitat. 
 
El Sr. FRANCESC XAVIER SÁNCHEZ surt de la sala. 
  
Vist que hi ha hagut un empat, s’efectua una segona votació dels punts 1 i 2, 
amb el resultat següent: 
 
SEGONA VOTACIÓ PUNTS 1 I 2: Vots a favor: PSC, CUP i ICV (12) 
      Vots en contra: CIU I PP (11) 
      Abstenció: Sr. Francesc X. Sánchez (1) 
 
Al no ser present a la sala i haver estat en la deliberació de la moció, es 
considera la seva absència com un vot d’abstenció. 
 
En finalitzar la votació, torna a incorporar-se a la sessió el senyor FRANCESC 
XAVIER SÁNCHEZ VERA. 
     

 
 

PREGUNTES 
 
  31. PREGUNTES DEL GRUP MUNICIPAL DEL PP: 
 
•  SOBRE LA SEGURETAT DELS VEHICLES ESTACIONATS A 

L’ESTACIÓ DE RENFE. 
 
ALCALDESSA 
 
Vinga, passem a les preguntes.  Passem a les preguntes.  Són aquelles 
preguntes en què la persona que pregunta té dos minuts per preguntar i la 
persona que contesta també.  I es controla el temps. Per tant, per part del 
Partit Popular tenen dos minuts per fer la pregunta. 



 

 
CARMEN MARÍA RODRÍGUEZ 
 
Moltes gràcies.  Volíem... hem tingut coneixement, ens ha arribat de molts 
veïns i companys, sobretot el tema del pàrquing de l’estació, que n’hi ha hagut 
robatoris, tant de bicicletes com de motocicletes.  Inclús ens ha arribat per part 
de la Policia local, s’ha tingut coneixement de que es poden imaginar qui són 
aquestes persones i quin és el mètode.  Agafen una camioneta i s’enduen les 
motocicletes o les bicis i les fiquen dins de la camioneta. 
 
Volíem sapiguer quines mesures, si tenen coneixement, si hi han expedients 
tant administratius de la Policia Local i dels Mossos d’Esquadra, com si hi han 
denúncies fetes als Jutjats, i volíem sapiguer quina és l’actuació i el tema de la 
vigilància, de la seguretat, i si hi ha alguna campanya que s’ha fet i si l’han 
ficat al coneixement dels ciutadans.  Moltes gràcies. 
 
ALCALDESSA 
 
Gràcies.  Senyor Sánchez. 
 
FRANCESC XAVIER SÁNCHEZ 
 
Sí, en tot cas, des de l’1 de gener al 31 de maig del 2012 tenim constància de 
dos, de dos sostraccions d’una bicicleta i d’un ciclomotor, i són les denúncies 
que s’han tramitat tant a la Policia com als Mossos d’Esquadra.  Per tant, 
estem parlant d’una bicicleta i d’un ciclomotor.  Això són les denúncies 
presentades pels veïns.  No vull dir amb això que no hi hagin altres tipus de 
furts, però vostès em preguntaven si teníem constància, constància, per no 
enganyar, evidentment, constància legal que tenim és que són dos, eh? 
 
ALCALDESSA 
 
Senyora Rodríguez. 
 
CARMEN MARÍA RODRÍGUEZ 
 
Pues nosaltres tenim una altra constància.  No volia dir-li, si us plau, no li 
voldré dir de que potser... jo trepitjo els Jutjats tota la setmana, però jo tinc una 
altra constància, i si m’han vingut de que tenen... que més d’un cop els hi han 
robat la moto al pàrquing de l’estació, i potser hi ha alguns altres indrets de la 
ciutat que també són objectiu de robament o de furt. 
 
 
 



 

FRANCESC XAVIER SÁNCHEZ 
 
Miri, per concretar, eh?  Li especifico les vint infraccions que en els darrers 
mesos, els últims cinc mesos hem tingut.  Hem tingut una falta contra les 
persones, una falta de lesions, una de desobediència als agents de l’autoritat, 
un consum o tinença de drogues, dos aldarulls greus a la via pública, sis furts 
de cartera o moneder, cinc furts de telèfon mòbil, un furt de ciclomotor, un furt 
de bicicleta, un dany a un vehicle estacionat a l’interior del pàrquing de 
RENFE i un robatori, una pèrdua de documentació.  Això és el que consta als 
efectes de la Policia. 
 
Altra cosa és que hi hagin altre tipo d’actuacions que la gent doncs no tingui a 
bé després parlar-ho amb la Policia.  Però nosaltres... jo el que li certifico és 
que el traiem nosaltres, ho exhibeixo aquí, de la relació de denúncies que la 
Policia dóna curs.  Per tant, qualsevol persona que utilitza la Policia fa una 
denúncia i la Policia la tramita, i això queda constància als expedients. 
 
És evident que hi han furts i hi han robatoris al voltant de l’estació, però 
tampoc considerem i considera la Policia, hi ha una actuació doncs als últims 
mesos molt important al voltant de l’estació, que segurament ha permès que 
aquests últims cinc mesos aquesta reducció s’hagi produït de forma evident. 
 
Si vol, a la propera Comisió el que li podem portar és els que es van produir 
durant l’any passat, perquè vegi vostè com s’han reduït, perquè sincerament 
la Policia fa una actuació molt bel·ligerant en aquest àmbit perquè doncs 
home, sabíem des de fa temps que això es produïa.  I ara en aquests 
moments les dades que es constaten són aquestes. 
 
ALCALDESSA 
 
Ja s’ha acabat el temps, senyor Sánchez.  Perfecte, moltes gràcies. 

 
•  SOBRE EL COMPLIMENT DE L’ORDENANÇA MUNICIPAL DE 

CIRCULACIÓ A LES VIES PEATONALS DE LA CIUTAT. 
 
ALCALDESSA 
 
Passem a la següent pregunta, també del Partit Popular.  Senyor Álvarez. 
 
FRANCISCO ÁLVAREZ 
 
Nosaltres també confiem en l’actuació de la Policia i ho tenim totalment clar, i 
per això la pregunta és: vostès saben que a l’Ordenança municipal de 
circulació n’hi ha establert, crec que és a l’article 10, els límits que n’hi han per 



 

circular amb bicicleta a les vies peatonals, no?  La nostra pregunta és quantes 
denúncies s’han fet per infringir aquesta Ordenança municipal de circulació en 
vies peatonals, en el sentit de velocitat superior a 10 quilòmetros per hora o 
conducció inadequada. 
 
FRANCESC XAVIER SÁNCHEZ 
 
En els últims cinc mesos, torno a dir, la Policia ha... s’ha presentat una 
denúncia, s’ha presentat una denúncia.  Ara, el que sí que és cert és que a la 
rambla -no cal que sigui Policia- un veu que hi ha un problema clarament de 
convivència entre els peatons, les bicicletes i els patins.  En tot cas el que 
s’està fent en tot l’àmbit de l’Ordenança de convivència, que ja vem avisar a la 
darrera Comisió que plantejaríem durant aquest mes ja els treballs fets, és 
veure com es pot incidir.  Perquè més que un tracte de denúncia, entenem que 
cal un tracte més educacional, perquè estem parlant molt de gent jove, de 
moltes persones que no arriben a la majoria d’edat i que en molts casos no 
podrien tampoc fer front al pagament de la pròpia denúncia.  Per tant, 
intentarem buscar alternatives que eduquin més que no pas que sancionin. 
 
FRANCISCO ÁLVAREZ 
 
Bé, en tot cas només manifestar que ens felicitem de que aquesta Ordenança, 
que va ser a proposta nostra, pugui servir.  Però de totes maneres també li 
demanaria de que mentres es fa aquesta Ordenança, intentem evitar 
problemes greus, que després la gent no podem entendre... perdoni un segon, 
senyora alcaldessa, demanaria una mica de silenci... 
 
Demanaria que també, amb una miqueta més de celeritat a l’hora d’actuar, 
més que res perquè mentres es fa aquesta Ordenança pot passar alguna 
desgràcia i després la gent del carrer, amb tota la ráo del món, dirà que els 
polítics només actuem quan ja ha passat la desgràcia i no abans.  Moltes 
gràcies. 
 
FRANCESC XAVIER SÁNCHEZ 
 
És per això que aquest govern municipal ha fet un esforç molt considerable i 
durant aquests mesos d’estiu disposarem altre cop dels sis agents doncs que 
són agents d’estiu que es diu, bàsicament per poder patrullar bàsicament pel 
centre de la ciutat, i així ens permeti –ha quedat fatal això de patrullar- que 
passin pel centre de la ciutat patrullando la ciudad, però que passin pel centre 
de la ciutat per tal d’evitar que hi hagin aquest tipus de problemes.  Disculpeu, 
però l’hora fa que un... 
 
 



 

ALCALDESSA 
 
Moltes gràcies.  Em sembla que la conversa ja... 

 
 

PRECS 
 
ALCALDESSA 
 
Hi ha algun prec o alguna pregunta?  Senyora Sánchez, quina energia! 
 
IOLANDA SÁNCHEZ 
 
Disculpi l’energia, però era perquè a l’altre Ple se’m va passar el prec. 
 
Bé, bàsicament voldríem... no sé si està programada que aquesta setmana 
vinent es convoqui la Comisió Informativa de Societat del Coneixement, però 
en tot cas demanaríem que es convoqués aquesta setmana, bàsicament 
perquè ens preocupen dues coses... bueno, ens preocupa una cosa i en tot 
cas que té a veure doncs amb el procés de preinscripció que hi ha hagut.  
Concretament demanar, i en tot cas en el decurs d’aquests dies fins a la 
Comisió Informativa, que demanessin, li preguem que demanessin al 
Departament d’Educació quins han estat els criteris perquè per exemple doncs 
els grups de P3 a l’escola concertada es tanquin amb 27 alumnes per aula, i a 
la pública doncs amb 25.  I concretament els grups de primer d’ESO es tanquin 
a 35 a la concertada, i 30 a la pública.  Quins criteris marca el Departament 
d’Educació en aquest sentit perquè vagi més gent a la concertada que a la 
pública en aquestes... i si això pot posar en perill algunes línies de l’escola 
pública o de centres... 
 
ALCALDESSA 
 
El prec és que es convoqui Comisió, no?, senyora Sánchez. 
 
IOLANDA SÁNCHEZ 
 
Sí, però bàsicament perquè es tractin aquests temes i es demani la Comisió 
informativa, i també la Comisió de Matriculació, perquè es dongui també el 
parer sobre aquests criteris que està utilitzant el Departament d’Educació. 
 
ALCALDESSA 
 
Molt bé,  gràcies senyora Sánchez.  Senyor Arrufat... senyor Font. 
 



 

MARC FONT 
 
Sí, ja que avui és Ple de la bici, casi, un prec sobre el tema.  Ara que ja està 
arribant el bon temps, hi ha bastanta gent que baixa a la platja amb bici, encara 
que no hi hagi carril bici nord-sud, i el que hem trobat, o hi ha gent que se’ns 
ha queixat de que per exemple a la platja del Far, com es deia abans encara 
no s’han instal·lat els ferros per lligar les bicis...  Bueno, en tot cas que es miri 
d’accelerar doncs perquè hi havia molta gent que no sabia on lligar la bici.  
Baixes amb bici a la platja per no haver de pagar zona blava quan entri en 
funcionament, però clar, que no ens trobem que és que no puguem lligar la 
bici.  Gràcies. 
 
ALCALDESSA 
 
D’acord, gràcies.   Senyor Arrufat. 
 
QUIM ARRUFAT 
 
No, breument, perquè pensàvem que al principi del Ple en faria esment, i ja ho 
hem guardat llavors pels precs, que ha donat la benvinguda al nou secretari, 
nosaltres voldríem agrair també la tasca de l’anterior secretari.  També dir que 
nosaltres vam... érem contraris, diguéssim, a que el secretari depengués 
políticament del govern, o que fos un empleat més, que no fos una figura... és 
a dir, que era el que hi havia fins ara -en tot cas no era res contra la persona 
que ocupava el càrrec-, aquí doncs també volem agrair la dedicació de molts 
anys doncs a... aquí al mig, no?, al mig del Ple, i donar també la benvinguda, 
com ja s’ha fet des d’Alcaldia, doncs al nou secretari. 
 
 ALCALDESSA 
 
Bé, em sembla que la benvinguda l’hem donat, eh?, al principi... 
 
QUIM ARRUFAT 
 
Jo he dit que donar l’agraïment al Josep Gomariz, diguéssim.  Ja s’havia donat 
la benvinguda al principi del Ple. 
 
ALCALDESSA 
 
D’acord.  Algun prec més?  Senyor Rodríguez. 
 
 
 
 



 

SANTIAGO RODRÍGUEZ 
 
El nostre és un prec incompatible amb les bicicletes, en el sentit de que aquest 
cap de setmana s’ha organitzat a Vilanova aquesta Fira Temps de Vi, que a 
l’espera de que el govern municipal ens pugui donar les xifres de visitants que 
ha tingut, crec que... i de forma absolutament subjectiva, perquè és una 
impresió que hem tingut subjectiva, aquesta Fira ha estat un èxit, i per tant 
creiem que mereix la felicitació dels organitzadors i també de l’Àrea de 
Promoció Econòmica per l’impuls i el desenvolupament d’aquesta activitat a la 
nostra ciutat. 
 
ALCALDESSA 
 
Gràcies, senyor Rodríguez.  Senyora Grifell. 
 
ENCARNA GRIFELL 
 
Gràcies, alcaldesa.  Bé, nosaltres també, el nostre grup també ens volem 
sumar a fer explícita la benvinguda i l’agraïment amb el secretari que hi havia 
fins ara.   
 
I tenim un prec concret que és si podríem concretar a la propera Comisió 
Informativa la situació del col·lectiu del Casal Sant Jordi, relatiu a l’espai que 
demanaven, perquè ens segueixen venint a reclamar per la inquietud que 
tenen de que els deixaven sense espai per fer activitats als de la Fundació 
Pere Tarrés en el lloc on estaven fins ara.  I si a la propera Comisió Informativa 
poden donar informació sobre això.  Gràcies. 
 
ALCALDESSA 
 
D’acord, gràcies senyora Grifell.  
 
JOAN MARTORELL 
 
Sí, jo un prec de Via Pública, diguem.  A l’edifici de les calderes fa un mes, en 
un prec es va demanar que s’arrangés una lona  i es va dir: no, no, demà 
mateix o avui mateix ja està en vies d’arranjament.  Com que això també se 
m’ha dit amb l’IMET, que es convocaria, que es convocaria el Consell Rector, 
demanaria, si us plau, que no es demori sis mesos per arranjar aquesta lona, 
com ha passat amb el Consell Rector de l’IMET.  Moltes gràcies. 
 
ALCALDESSA 
 
Està molt graciós avui, vostè.    



 

 
Senyor Elena, crec que sí, eh?  A veure, una cosa és preguntar les coses i una 
altra cosa és el to.  A mi m’ha semblat que era molt graciós.   
 
Senyor Martorell, evidentment és així i això s’està arreglant.  Gràcies. 
 
El senyor Figueras també. 
 
GERARD FIGUERAS 
 
Moltes gràcies, senyora alcaldesa.  També faré un prec, en la línia del que deia 
el senyor Rodríguez, d’agrair a tots els treballadors públics de les àrees de 
Promoció Econòmica, de Via Pública i de Seguretat Ciutadana, que van ajudar 
a que aquest cap de setmana els esdeveniments organitzats a la ciutat anessin 
bé i també, per extensió, doncs als organitzadors tant de la Fira Temps de Vi 
com de la Nit... Shopping Night.  Moltes gràcies. 
 
ALCALDESSA 
 
D’acord, gràcies.  Si no hi han més paraules, s’aixeca la sessió. 

 
RESPOSTA PREGUNTES PRESENTADES PER ESCRIT 

 
PREGUNTES DEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA 
 
26 d’abril de 2012 

 
1. El Grup Municipal Socialista voldria saber les hores extres realitzades 

pels treballadors municipals de cada regidoria, des de l’1 de gener fins 
a 30 de març de 2012. 

 
 Gener 

 
febrer març total 

Regidoria de Salut, Convivència i Seg. i 
Protecció Ciutadana 

301,00 455,50 464,00 1220,50 

Regidoria de Serveis Viaris i Mobilitat 36,00 168,00 4,00 208,00 
Regidoria de Cultura i Escoles Municipals 6,25 9,00 58,00 73,25 
Regidoria de S. Socialls, M.Ambient i Esports 28,00 31,00 24,50 83,50 
Regidoria de Promoció Econòmica, Turisme, 
Comunicació, Premsa i Joventut 

0,00 4,00 0,00 4,00 

Alcaldia 0,00 20,50 0,00 20,50 
TOTAL HORES 371,25  688,00 550,50 1609,75 

 

 

 



 

2. El Grup Municipal Socialista voldria el full de caixa amb els ingressos i 
pagaments dels mesos de març i abril.  

 

La resposta va ser entregada al grup municipal del PSC pel responsable de 
Gestió Tributària. 
 

PREGUNTES DEL GRUP MUNICIPAL DE LA CUP 
 
10 de maig de 2012 
 
1. Existeix una “Carta arqueològica de Vilanova” de 1986 o algun 

document amb un nom similar? En cas afirmatiu, demanem que se’ns 
faciliti en format digital una còpia del mateix i, si no fos possible, que 
se’ns en faciliti la consulta. 

 
No consta l’existència d’una Carta Arqueològica de Vilanova de l’any 1986, 
amb nom similar existeix una Carta arqueològica de la Comarca del Garraf de 
1988. 
 
El document de referència actualment vigent és l’Inventari dels Jaciments 
Arqueològics de Vilanova i la Geltrú de 1999, incorporat al Pla General 
d’Ordenació, en suport paper, que es pot consultar al Servei de Llicències de 
la regidoria d’Urbanisme, Obres i Habitatge. 
 
2. Quines han estat les adjudicacions i/o contractacions d’obra pública a 

l’empresa “Taller 4” en els darrers quinze anys? (dates i imports) 
 
ANY 1998 
 
PROJECTE DE REFORMA DE L’AV. FRANCESC MACIÀ 
 
05/10/1998  Encarregar la redacció i direcció d’obra del projecte d’ urbanització de 
l’Avinguda F. Macià en el tram comprés entre el c/ Vapor i el c/ Josep Coroleu 
 
 Import d’adjudicació: 2.808.906 pts IVA inclòs 
 
Resolucions relacionades:  
 
21/01/1999 Encarregar l’Estudi bàsic de Seguretat i Salut referent al projecte de 
reforma de l’Avinguda Francesc Macià entre el c/ Vapor i el c/ Josep Coroleu 
 
Import d’adjudicació: 179.635 Pta IVA inclòs 
 
14/04/00  Encarregar direcció facultativa d’ Aparellador, Coordinació Seguretat i 
Salut, Control de Qualitat del  projecte reforma   complementari  de l’ Av. Francesc 
Macià (Fase B) entre Rambla Salvador Samà i A. Josep Coroleu 



 

 
Import d’adjudicació: 955.458 Pta IVA inclòs 
 
PROJECTE DE REFORMA DE LA CASA MARQUÈS DE CASTROFUERTE 
 
26/10/1998 Encarregar  l’avantprojecte de les obres de reforma i condicionament de 
les cases  Marqués de Castrofuerte i Santa Teresa : 
 
Import d’adjudicació : 2.454.006 Pts IVA inclòs 
 
Resolucions relacionades: 
 
25/07/200 Encarregar la redacció del projecte bàsic i projecte executiu, estudi de 
Seguretat i Salut de la Casa Marqués de Castrofuerte i la Casa Santa Teresa 
 
Import d’adjudicació: 3.720.483 pts IVA inclòs 
 
07/05/2001 Encarregar els treballs de Direcció Tècnica de les obres del projecte de 
Reforma de la Casa Marqués de Castrofuerte  
 
Import adjudicació:  34.542,38€ IVA inclòs. 
 
 
ANY 1999 
 
PROJECTE D’URBANITZACIÓ PLAÇA SANT ANTONI 
 
22/03/1999  Encarregar  la  redacció del projecte d’execució, direcció obres , treballs  
topogràfics, estudi bàsic de Seguretat i Salut  de la urbanització plaça Sant Antoni 
 
Import d’adjudicació: 1.531.200 pts IVA inclòs 
 
Resolucions relacionades: 
 
04/04/2000 Encarregar la redacció del projecte bàsic i d’execució complementari del 
de pavimentació de la plaça Sant Antoni (soterrament contenidors) 
 
 Import d’adjudicació: 204.966 Pts IVA inclòs 
 
23/10/2000  Encarregar els treballs de direcció d’arquitecte tècnic, control Qualitat , 
Coordinació Seguretat i Salut en fase execució de les obres de pavimentació plaça 
Sant Antoni 
 
Import d’adjudicació : 300.599 Pta IVA inclòs 
 
19/02/2001 Encarregar treballs de direcció d’obres d’arquitecte en fase execució 
obra, del projecte complementari del de pavimentació plaça Sant Antoni (soterrament 
contenidors) 
 



 

Import d’adjudicació: 87.843 Pta IVA inclòs 
 
ANY 2000 
 
PROJECTE PLAÇA INTERIOR D’ILLA 
 
28/02/00 Encarregar redacció projecte bàsic i d’execució, estudi bàsic SS   i direcció 
d’obres, honoraris Arquitecte Tècnic  Control Qualitat, Coordinació Seguretat i Salut 
plaça interior d’illa antics Tallers Tomàs (Plaça  de la Ciència)   
 
Import d’adjudicació: 2.493.012 Pts IVA inclòs 
 
Resolució relacionada: 
 
04/07/00 Encarregar la redacció del projecte, Estudi bàsic de Seguretat i Salut, 
Direcció obres, Coordinació del projecte d’enderroc nau existent a l’interior de l’illa 
plaça Tallers Tomàs (plaça de la Ciència) 
 
Import d’adjudicació:  1.345.814 Pta IVA inclòs 
 
 
ANY 2005 
 
24/05/2005 Encarregar modificació i adaptació del pressupost del projecte de reforma 
dels voltants del Mercat Central i del projecte de soterrament de contenidors 
 
Import d’adjudicació: 1.055,60 € 
 
06/10/2005 Adjudicació de la redacció projecte bàsic i d’execució i l’estudi Seguretat i 
Salut  obres reforma local c/ Bonaire 1 (CRIA) 
 
Import d’adjudicació : 6.260,52€ IVA inclòs 
 
 
ANY 2007 
 
14/05/2007  Adjudicar treballs d’aixecament de l’estat actual plantes i seccions de la 
sala Polivalent de    l’Escola municipal de música Mestre Montserrat . 
   
Import d’adjudicació  3.500,04 € IVA inclòs 
 
Resolució relacionada: 
 
14/05/2007  Adjudicació de la redacció del projecte tècnic, Direcció d’obres, Estudi  
Seguretat i Salut adequació acústica i lumínica de la Sala Polivalent de l’escola 
municipal de música  Mestre Montserrat   
  
Import d’adjudicació:    11.989,76€ IVA inclòs 
 



 

 
ANY 2008 
 
10/06/2008 Adjudicar la redacció projecte bàsic i d’execució, Direcció d’obres 
d’Arquitecte i Arquitecte Tècnic, Estudi Seguretat i Salut, Coordinació de Seguretat i 
Salut i Control de Qualitat de les obres de reforma de la plaça Tacó  
 
 Import d’adjudicació: 16.741,12€ IVA inclòs 
 
 
ANY 2009 
 
02/11/2009  Assessorament especialitzat a la direcció Facultativa obres 
reurbanització  EIX 3 (Horts, Josep A.Marqués i Bomba)  
 
Import d’adjudicació:  9.357,72€ IVA inclòs 
 
 
ANY  2010 
 
02/01/2010 - Adjudicació de la redacció  del projecte de reforma interior de la part 
posterior del Centre Cívic Mar: 
 
Import d’adjudicació: 10.445,40€ IVA inclòs 
 
10/06/2010 - Adjudicació de la redacció del projecte bàsic i executiu, Direcció 
facultativa, Coordinació Seguretat i Salut per a la rehabilitació de les cobertes de la 
biblioteca Museu Víctor Balaguer 
 
 Import d’adjudicació : 11.439,92€ IVA inclòs 
 
31/12/2010- Adjudicació de la redacció del projecte bàsic i d’execució dues passeres 
de fusta a la Riera del Prat de Vilanova  
 
Import d’adjudicació: 2.2251,44 € IVA inclòs 
 
Resolució relacionada: 
 
09/11/2011 - Adjudicació de la Direcció Facultativa en fase d’obres del projecte de 
construcció dues passeres de fusta a la Riera del Prat de Vilanova  i la Geltrú 
 
Import d’adjudicació : 965,24€ IVA inclòs 
 
 
ANY 2011 
 
15/03/2011 – Adjudicació del contracte per a la “Redacció del Pla de Millora Urbana 
per al desenvolupament urbanístic de l’àmbit específic (AE) de l’illa compresa pels 



 

carrers de Sant Antoni, Montserrat, Sant Pere i la plaça Llarga (Clau 1, zona de Nucli 
Antic). 
Import d’adjudicació : 35.341,72€ IVA inclòs 
 
27/09/2011 – Adjudicació de la redacció projecte bàsic i executiu, Direcció obres , 
Estudi de Seguretat i Salut, Coordinació de SS i Control de Qualitat  i justificació 
compliment del CTE de les  obres de reforma parcial de la casa Santa Teresa a l’Av. 
Víctor Balaguer. 
 
Import d’adjudicació:  14.315,76 €. IVA inclòs 
 

 

Encàrrecs de PIVSAM a l'empresa  

Taller Tres, Arquitectura, SLP  

 

Data Concepte Detall Import Subtotal 

     

22/01/2007 

Complementació de documentació gràfica 

mínima necessaria per a l'Aprovació inicial del 

Projecte d'Urbanització dels polígons 2 i 3 del 

Sector llimonet  20% 12.180,00 €  

20/04/2007 

Complementació de documentació gràfica 

mínima necessaria per a l'Aprovació inicial del 

Projecte d'Urbanització dels polígons 2 i 3 del 

Sector llimonet  80% 48.720,00 €  

        60.900,00 € 

14/11/2008 

Projecte Executiu de reurbanització dels 

carrers de la Bomba, Josep Marquès i carrer 

dels Horts, inclosos en l'ambit del projecte 

Nucli antic de Vilanova i la Geltrú. 20% 4.457,65 €  

08/01/2009  40% 8.915,30 € 

08/07/2009  40% 8.915,30 € 

17/02/2009 
Feil-1 Reforma de la Plaça de la Rajanta- 

Projecte 100% 15.613,60 € 

10/12/2009 Feil-1 Plaça de la Rajanta -Direcció d'obra 100% 12.481,60 € 

29/04/2009 
Feil -6 Centre Cívic i Plaça de les Danses 

Projecte 100% 24.888,00 € 

29/04/2009 
Feil -6 Centre Cívic i Plaça de les Danses 

Infografia 100% 1.044,00 € 

02/10/2009 
Feil -6 Centre Cívic i Plaça de les Danses-

Direcció d'obra 65% 15.386,80 € 

08/01/2010 
Feil -6 Centre Cívic i Plaça de les Danses-

Direcció d'obra 35% 8.285,20 € 

   

 
 



 

6 de juny de 2012 
 

1.  En referència a la pregunta realitzada el dia 13 d'abril de 2012. Quin 
calendari d'actuacions futures tenen previst els Serveis Municipals per 
tal de recuperar la carrerada de Santa Llúcia a la Talaia junt amb el 
camí de Darró, que s'han vist afectats per un reompliment de terres i 
un tall del camí d'ús públic mitjançant unes portes metàl·liques tal i 
com han pogut comprovar els Serveis Tècnics Municipals? 

 
No està previst un calendari en concret, ara bé, l’anomenada carrerada està 
contemplada en els treballs previs que s’estan fent del nou Pla de Catàleg, 
com un possible element de protecció. 
 
2.  Existeix la llicència municipal per tal de realitzar una explanació i 

desforetació en aquesta zona no urbanitzable de la ciutat? 
 
Ni hi ha cap sol·licitud de llicències, ni se’n podria donar, ja que es tracte d’un 
sòl no urbanitzable. 
 
3.  Està previst un nou inventari de camins comarcals i/o municipals 

definitiu impulsat per l'Ajuntament que reculli tots els camins 
existents, inclosos els camins ramaders, senders i corriols, tot seguint 
els criteris, prescripcions i manaments de la legislació esmentada, i 
que tingui en compte el patrimoni natural, cultural i històric de la 
comarca que inclogui la Carrerada de Santa Llúcia a la Talaia (enllaç 
amb la Carrerada de la Cerdanya) segons la Llei 3/1995, de 23 de març, 
de vies pecuàries. - BOE 24/03/1995, núm. 71? 

 
A nivell municipal no està previst un nou inventari de camins, i no n’hi ha un de 
vell, però si que en el Pla Especial de Catàleg de Patrimoni... s’hi incorporen 
bona part dels camins i la Carrerada de referència per descomptat.  
 
S'ha contactat amb la “Plataforma Salvem l'Ortoll Sant Gervasi” per tal 
d'establir col·laboració en la protecció, divulgació i restauració del patrimoni 
natural a la zona de l'Ortoll? 
 
S’han mantingut contactes informals. 
 
4. Es pot plantejar presentar propostes de subvencions al Ministeri 

d’Agricultura, Pesca i Alimentació del Govern espanyol per tal de 
preservar aquests tipus de camins d'utilitat pública i crear així una 
valor afegit diferenciat al sector turístic vilanoví de qualitat (ajuts 
reconeguts a la mateixa llei 3/1995)? 

 



 

La Llei de l’Estat 3/1995, de 23 de març de vies pecuàries diu a l’article 3.2: 
“Amb la finalitat de cooperar amb les Comunitats Autònomes en 
l’assegurament de la integritat i adequada conservació del domini públic de les 
vies pecuàries, el Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació (actualment 
Ministeri d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient) podrà instrumentar ajuts 
econòmics i prestar assistència tècnica per a la realització de quantes accions 
redundin en la consecució d’aquesta finalitat”   
 
Per altra banda, en el títol preliminar estableix que “Les vies pecuàries són 
bens de dedomini públic de les Comunitats Autònomes....”  
 
Les úniques convocatòries de subvencions per a la conservació de les vies 
pecuàries que hem trobat no han estat publicades pel Ministeri sinó per la 
Conselleria d’Agricultura, Ramaderia i Medi Ambient de la Comunitat 
Autònoma de La Rioja, la qual va publicar a l’any 2007 la normativa 
autonòmica que regula la concessió de subvencions per a la conservació de 
les vies pecuàries. També assenyalar que aquesta normativa estableix com a 
requisit indispensable per a ser beneficiari de l’ajuda ser propietari de ramat 
(mínim 100 ovelles o equivalents). Aquest requisit no és usual que el compleixi 
una entitat local.  
 
Més enllà de la desposta explicitada, dir que el govern municipal està 
plenament d’acord amb l’esperit de la pregunta, ja que, efectivamente la 
conservació d’aquest tipus de camins és un actiu patrimonial tant en el sentit 
ambiental, com en el promocional o turístic. 
 
5.  Es té constància de l'abocament de runes davant de l'avinguda Aragai 

número 40 en una parcel·la dins una àrea d'expectativa Arqueològica 
(AEA) catalogada al l'inventari del Patrimoni Històric, arquitectònic i 
ambiental de Vilanova i la Geltrú (segons document annex)? 

 
No se’n tenia coneixement. Es pren  nota i s’actuarà en conseqüència. 
 
 
4 juliol de 2012 
 
1.  Existeix un conveni entre l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú i la 

Generalitat de Catalunya sobre fitxers policials (SITCAT)? Quan va ser 
aprovat? En cas afirmatiu volem que se’ns faciliti l’esmentat conveni i 
els seus annexos en format digital. 

 
En resposta a la pregunta relacionada amb el conveni SIPCAT, voldríem 
informar  al Grup Municipal de la CUP, que el passat dia 6 de març de 2012, 
en el decurs de la Comissió Informativa de l’àrea de Serveis a les Persones, el 



 

regidor de Seguretat i Protecció Ciutadana Sr. Francesc Xavier Sánchez Vera 
i el Cap de la Policia Local Sr. Dionís Ginés,  van presentar i comunicar la 
signatura de l’esmentat conveni a tots els representants dels grups polítics 
presents, tal com consta a  l’acta núm. 7/2012. 
 
Així mateix, el dia 7 de març de 2012, en finalitzar la celebració de la Junta 
Local de Seguretat a la nostra ciutat, l’Hble. Sr. Felip Puig i Godés, Conseller 
del Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya i la Il·lma. Sra. Neus 
Lloveras i Massana, Alcaldessa de l’ajuntament de Vilanova i la Geltrú, van 
signar el Conveni de cessió de l’ús del Programari de Gestió i Suport als 
Processos de les Policies Locals de Catalunya, denominat SIPCAT. 
 
 
CONVENI DE CESSIÓ D’ÚS DEL PROGRAMARI  DE GESTIÓ I SUPORT ALS 
PROCESSOS DE LES POLICIES LOCALS  DENOMINAT SIPCAT ENTRE EL 
DEPARTAMENT D’INTERIOR I L’AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ  

 
Vilanova i la Geltrú, 7 de març de 2012 
 
 
REUNITS 
 
D’una part, l’Honorable senyor Felip Puig i Godes, conseller del Departament 
d’Interior de la Generalitat de Catalunya,  
 
 
D’altra part, l’Il·lustríssima senyora Neus Lloveras i Massana, alcaldessa de 
l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú,  
 
Amb reconeixement mutu de la capacitat legal per formalitzar aquest conveni, del que 
es donarà compte al Ple de l’Ajuntament,  
 
MANIFESTEN  

El sistema de seguretat pública de Catalunya, tal com es reflecteix al preàmbul de la 
Llei 4/2003, de 7 d’abril, d’ordenació del sistema de seguretat pública a Catalunya, es 
fonamenta en els principis de cooperació, col·laboració, lleialtat institucional i auxili 
mutu entre les autoritats, les administracions i els serveis públics amb responsabilitats 
en l'àmbit de la seguretat, i incorpora una cultura de la corresponsabilitat, mitjançant la 
qual la Generalitat de Catalunya i els ajuntaments desenvolupen espais, com les 
juntes locals de seguretat, i instruments de planificació i coordinació, com els convenis 
de col·laboració i els diferents tipus de plans de seguretat, que han de garantir un 
sistema de seguretat més eficaç i eficient per a Catalunya, tant en l'assoliment dels 
resultats desitjables com en l'ús racional i sostenible dels recursos públics disponibles. 



 

La Llei contempla com les autoritats i les administracions locals -els alcaldes i els 
ajuntaments- hi tenen un paper destacat en: la participació en el disseny i el 
seguiment de les polítiques locals de seguretat i en l’execució de les competències 
que els són pròpies, per mitjà dels serveis municipals i especialment de les policies 
locals. 

D’altra banda, correspon a la Generalitat garantir la coherència del sistema de 
seguretat i del conjunt de polítiques i mecanismes de coordinació que en derivin, tot 
assegurant una prestació homogènia en el conjunt del territori, fent ús dels 
instruments de gestió que permetin orientar les polítiques de seguretat de les 
respectives autoritats i administracions. 
 
Per al desenvolupament d’aquests principis, l’article 24 de la Llei 4/2003, de 7 d’abril, 
d’ordenació del sistema de seguretat pública de Catalunya, estableix la possibilitat que 
els cossos de policia local, mitjançant conveni, puguin utilitzar el programari informàtic 
d’aplicació de la policia de la Generalitat – Mossos d’Esquadra i accedir i treballar en 
xarxes integrades d’informació policial. 
 
En el marc de la coordinació de l’activitat de les policies locals, l’article 25 de la 
mateixa Llei disposa que aquesta s’ha d’estendre, entre d’altres funcions, a la de 
promoure l’homogeneïtzació dels mitjans tècnics i la uniformitat dels elements que els 
hi siguin comuns.  
 
En el procés d’integració en el sistema de seguretat pública, les autoritats de 
seguretat de la Generalitat i les de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú varen assentar 
les bases de coordinació, cooperació i col·laboració en matèria de seguretat i policia 
entre ambdues institucions mitjançant la signatura del Conveni de Coordinació i 
Col·laboració en matèria de seguretat pública i policia. 
 
La Generalitat té la responsabilitat de fer efectiva la coordinació de les policies locals, 
la qual implica la determinació dels mitjans i dels sistemes de relació que fan possible 
l’acció conjunta d’aquests cossos, mitjançant les autoritats competents, de manera 
que s’aconsegueixi la integració de les actuacions locals dins del conjunt del sistema 
de seguretat.   
 
En l’actualitat, resulta possible dotar les policies locals dels ajuntaments d’un 
instrument de gestió dels serveis propis, que permeti gestionar d’una banda les 
informacions policials de l’activitat quotidiana per les pròpies policies i els seus 
alcaldes, i d’altra banda les estadístiques de la seguretat que es generin al territori de 
Catalunya, per tal que les autoritats en matèria de seguretat puguin en el marc del 
model establert per la Llei 4/2003, de 7 d’abril, d’ordenació del sistema de seguretat 
pública de Catalunya, orientar la policia de Catalunya envers la prevenció, i la plena 
col·laboració.   
 
El Departament d’Interior, en el marc dels objectius establerts en la Llei 4/2003, ha 
desenvolupat un projecte dirigit, d’una banda, a dotar a les policies locals d’un sistema 
d’informació i gestió que doni suport als processos policials, que optimitzi la utilització 
dels seus recursos, que faciliti la coordinació i l’intercanvi d’informació amb altres 



 

cossos i entitats administratives, i que alhora permeti la connexió al sistema de 
comunicació de la xarxa d’emergències RESCAT. 
 
La integració de la informació de la policia de la Generalitat – Mossos d’Esquadra i 
dels cossos de policia local en un sistema únic ha de permetre una millor planificació 
de la seguretat local, i alhora proporcionar a les autoritats de la Generalitat i a les 
autoritats locals un sistema d’informació que permeti orientar les polítiques de 
seguretat. 
 
En aquest sentit, el Departament d’Interior està liderant la modernització dels sistemes 
d'informació dels cossos policials amb una clara orientació cap a la col·laboració i la 
coordinació en matèria de seguretat i d’emergències. Per això, es considera que la 
implantació d’una aplicació informàtica comuna als cossos de policia local que gestioni 
les demandes del ciutadà i l’assignació de serveis i recursos, i alhora els permeti la 
incorporació al Centre d’Atenció i Gestió de Trucades d’Urgència 112 de Catalunya 
incrementarà la seva efectivitat i millorarà la prestació del servei. 
 
L’Ajuntament, amb la dimensió que li correspon en el sistema de seguretat d’acord 
amb la Llei 4/2003, participa en el manteniment de la seguretat pública del seu  
municipi en els termes establerts en la Llei orgànica 2/1986, de 13 de març, de forces i 
cossos de seguretat de la Llei 16/1991, de 10 de juliol, de les policies locals i el Decret 
Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de 
règim local de Catalunya i, i el  Conveni subscrit.   
 
És voluntat d’ambdues parts subscriure el present conveni de col·laboració per a la 
cessió de l’ús del programari de gestió, denominat SIPCAT, de suport a la gestió 
policial en execució dels serveis policials propis i, amb la finalitat d’incrementar-ne els 
nivells d’operativitat i eficàcia, incorporar eines d’anàlisi i planificació, i alhora 
compartir-les i posar-les a l’abast de les autoritats del sistema, tot garantint que el 
tractament de la informació pròpia i d’interès per a la gestió de la seguretat pública de 
Catalunya sigui l’adequat i respecti en tot moment la normativa de protecció de dades 
de caràcter personal.  
 
En conseqüència, acorden les clàusules següents: 
 
PRIMERA. OBJECTE  
 
Aquest conveni té per objecte establir les bases i fixar els aspectes institucionals, 
tècnics i jurídics de la cessió d’ús del programari de gestió i suport als processos de 
les policies locals de Catalunya denominat SIPCAT a l’Ajuntament  i la integració de 
l’Ajuntament  en el sistema d’informació policial de Catalunya. 
 
SEGONA. EL PROGRAMARI DE GESTIÓ I SUPORT ALS PROCESSOS DE LES 
POLICIES LOCALS 
 
La cessió d’ús i accés al SIPCAT en el marc de les bases d’aquest conveni comporta 
l’ús de les funcionalitats informàtiques de suport a la gestió i processos de la policia 
local següents (amb l’amplitud que es detalla a l’ANNEX I ) : 
 



 

1. Gestió de serveis operatius i administració : inclou les activitats de la gestió 
operativa, com és el registre d’entrades i la gestió de denúncies i actes d’intervenció, i 
, aquelles activitats associades a la gestió administrativa interna. 
 
2. Direcció estratègica i planificació:  inclou la planificació i la direcció de la gestió 
estratègica d’una organització. Així , es contemplaria entre d’altres,  el pla de 
seguretat, els plans operatius de seguretat, la carta de serveis, el quadre de 
comandament integral dels serveis de policia i les estadístiques d’activitat. 
 
 
3. Eines addicionals de suport operativa : inclou els serveis de gestió indirectes 
com ara la gestió de dipòsits, de grues i de l’espai públic. 
 
4. Administració del sistema  : s’estableixen els paràmetres del sistema com ara la 
gestió d’usuaris, la configuració de les plantilles, dels informes, dels llistats, entre 
d’altres. 
 
5. Gestió del coneixement: en aquest apartat  s’inclou tot allò que té relació amb la 
gestió del coneixement, així per exemple: la normativa legal aplicable, els 
procediments normalitzats de treball de les policies locals, la intranet corporativa etc. 
 
6.  Altres instruments:  s’inclou la compatibilitat per a la integració amb eines de 
MOBILITY/ PDA,  ORA /  PARQUÍMETRES /PDA,  CATCERT (Certificació electrònica 
denúncies) , GESIT (Gestió electrònica de Serveis i Tràmits i d’altra banda, s’inclouen 
les connexions externes amb el sistema d’informació geogràfica corporativa, la 
integració amb el SIP i amb el 112. 
 
 
TERCERA.  SISTEMA D’INFORMACIÓ INTEGRAL  
 
En el marc del que disposa l’article 24 de la Llei 4/2003, de 7 d’abril d’ordenació del 
sistema de seguretat pública de Catalunya i a fi de disposar d’un sistema unificat 
d’informació d’interès policial que permeti orientar i dirigir les polítiques de seguretat a 
l’àmbit local respectiu i de Catalunya, es configura mitjançant el SIPCAT, un nucli 
d’informació de caràcter estadístic amb els serveis prestats, les dades registrals de  
incidències diverses, i les dotacions de recursos humans i materials de les policies 
locals.   
 
Aquest sistema d’informació estarà constituït pel quadre de comandament integral 
dels serveis prestats de la policia local, les estadístiques d’activitat i els recursos de la 
policia local (desenvolupat a l’ANNEX II). 
 
L’arquitectura tècnica del sistema assegurarà que les policies locals sols tindran accés 
a les dades estadístiques pròpies, sens perjudici de l’explotació conjunta que pugui fer 
el Departament d’Interior,  per tal de definir i planificar les politiques de seguretat a 
Catalunya. 
 
 
QUARTA.  MARC GENERAL I COL·LABORACIÓ MÚTUA  



 

 
La Generalitat de Catalunya mitjançant el Departament d’Interior es compromet a 
donar suport als processos de gestió de la policia local de l’Ajuntament cedint l’ús del 
SIPCAT,  així com a avaluar les propostes de millora de les funcionalitats i d’integració 
amb els sistemes d’informació que permetin desenvolupar amb major eficiència els 
serveis de policia. 
 

El Departament d’Interior es compromet al manteniment i assistència amb vocació de 
continuïtat del SIPCAT, com a sistema centralitzat i integrat amb els sistemes 
d’expedient únic d’Emergències i Seguretat, GIS Corporatiu i enllaç amb el Sistema 
d’informació policial (SIP),  dissenyat amb totes les mesures de seguretat necessàries 
per tal que cada policia només tingui accés a les dades pròpies del seu servei, llevat 
d'aquelles que es defineixin com accessibles per a les autoritats en matèria de 
seguretat amb el nivell d'accés requerit.   
 
El Departament d’Interior vetllarà perquè les funcionalitats del SIPCAT i les solucions 
tècniques que donen suport al seu funcionament i als processos de gestió de les 
policies locals estiguin actualitzades en funció de les possibles modificacions del marc 
normatiu, l’evolució de les tecnologies de la informació i de les  adaptacions 
organitzatives que requereixin.     
 
La cessió del programari SIPCAT s’entendrà en l’accepció del Reial Decret Legislatiu 
1/1996, de 12 abril, que aprova el text refós de la Llei de Propietat Intel·lectual, i per la 
satisfacció als efectes del present conveni de les necessitats de servei de la policia 
local de l’Ajuntament. 
       
L’Ajuntament accepta la cessió d’ús del SIPCAT d’acord amb les característiques del 
sistema descrites en l’Annex I, les modificacions i versions del programari que el 
Departament d’Interior, en adequació a l’evolució normativa i tecnològica implementi  
per assegurar  l’assoliment eficient i eficaç  de les finalitats del SIPCAT respecte de 
les policies locals i la coordinació amb les emergències de Catalunya.  
 
L’Ajuntament es compromet a facilitar mensualment les dades relatives a les 
informacions que integren el sistema d’informació d’interès policial recollides a la 
clàusula tercera. Als efectes del compliment de les obligacions respecte del sistema 
d’informació, el programa SIPCAT incorporarà una funcionalitat que permetrà a la 
policia local i a les autoritats en matèria de seguretat de l’Ajuntament i del 
Departament tenir coneixement de les dades estadístiques incorporades, i la seva 
explotació estadística amb la finalitat exclusiva d’orientar i planificar les polítiques de 
seguretat.      
  
 
CINQUENA. TRACTAMENT DE LES DADES I MESURES DE SEGURETAT  
 
El Departament d’Interior es compromet a que el sistema d’informació acompleixi en 
tot moment els requeriments d’arquitectura necessaris per permetre acomplir les 
mesures de seguretat establertes per la normativa de  protecció de dades,  així com 



 

garantir la implementació de les mesures de seguretat física dels equipaments i locals 
on s’instal·lin els servidors i el maquinari de suport a les dades del sistema centralitzat. 
 
L’Ajuntament haurà de donar compliment a les disposicions en matèria de protecció 
de dades, i en concret  dictar i tramitar davant de l’Administració competent la 
resolució de creació del fitxer de dades conseqüent a l’efectiva implantació i ús del 
SIPCAT, designar les figures del titular del fitxer, responsable del fitxer i del 
responsable de seguretat i implantar les mesures de seguretat físiques, de locals i 
equipaments,  en funció del perfil d’instal·lació adoptada segons les modalitats 
reflectides a la part segona de  l’ANNEX I .   
 
Les despeses que es derivin de l’adopció de les mesures de seguretat, les 
disposicions en matèria de protecció de dades fora de les que s’estableixen a l’epígraf 
primer seran a càrrec de l’Ajuntament, en concret, comprendran les derivades de 
l’adopció de les mesures previstes en l’epígraf segon. 
 
L’Ajuntament  garantirà que  el personal municipal autoritzat d’acord amb el sistema 
de seguretat implantat per accedir al SIPCAT adopti en els termes de l’ ANNEX I els 
següents compromisos: 
 

a) Procedir al tractament de les dades personals observant els principis exigibles 
per la legislació en matèria de protecció de dades, les clàusules dictades en la 
norma municipal de creació del fitxer, i l’adopció de les mesures de seguretat 
exigibles en funció del nivell de les diferents dades contingudes als mòduls 
funcionals del SIPCAT.   

 
b) Observar el deure de reserva sobre les dades  personals objecte de 

tractament i manteniment de l’absoluta confidencialitat sobre les dades que es 
puguin conèixer amb ocasió de l’exercici dels serveis policials, amb absoluta 
prohibició de comunicar-les o cedir-les, llevat dels supòsits legalment 
previstos o reconegudes a la norma municipal  de creació  fitxer .  

 
c) L’obligació afecta a tots els usuaris de la Policia Local i o personal autoritzat a 

accedir al sistema, fins i tot, després d’acabar les seves relacions amb 
l’Ajuntament o el titular del fitxer o, si escau, amb el responsable de seguretat. 

 
d) L’accés i el tractament de les dades del SIP (Sistemes d’informació policial)  

no pateix cap variació, és a dir, es regiran per les clàusules establertes en el 
conveni de connexions als sistemes d’informació policial subscrit i per les 
mesures de seguretat establertes en el manual de seguretat.  

 
SISENA. EQUIPAMENT INFORMÀTIC I CONNEXIÓ  
 
El Departament d’Interior disposarà al seu càrrec dels equipaments i maquinari per tal 
de garantitzar de forma contínua que la plataforma d’informació SIPCAT, en la seva 
versió centralitzada, tingui una  producció d’alta disponibilitat, fiabilitat contrastada, 
integració per productes catalogats,  compatibilitat entre les diferents capes de la 
solució i amb el programari que s’instal·la, així com de capacitat per distribuir la 
càrrega.     



 

 
El Departament d’Interior es compromet a desenvolupar en tot moment SIPCAT en 
un entorn multiplataforma, que permeti treballar amb les principals Bases de Dades 
professionals existents en els ajuntaments de Catalunya facilitant la seva gestió i 
augmentant la seva fiabilitat, vetllant per disposar d’una eina tecnològica actual,  amb 
facilitat d'integració amb les passarel·les existents en els sistemes de la Generalitat 
de Catalunya. 
 
L’Ajuntament ha d’adquirir i mantenir al seu càrrec l’equipament informàtic, el 
programari i el sistema de comunicacions que permeti la  compatibilitat i connexió 
amb el SIPCAT segons les especificacions de l’ANNEX I, i sense perjudici de les 
adaptacions que s’exigeixin segons allò disposat a la clàusula quarta.  
 
L’Ajuntament haurà de facilitar una adreça IP (Internet protocol) pública i fixa de 
sortida a Internet al Departament d’Interior, per tal de procedir a la connexió dels 
equips informàtics de la policia Local al  sistema SIPCAT. 
 
 
SETENA. CONDICIONS ECONÒMIQUES  
 
El Departament ha assumit els costos del programari de gestió derivats del 
compliment de les obligacions del present conveni. 
 
L’Ajuntament assumirà l’adquisició o la modificació de l’equipament informàtic i tècnic 
i  el sistema operatiu necessari per procedir a la implantació i correcte funcionament 
del SIPCAT, així com els costos derivats dels serveis de telecomunicació contractats 
amb l’operador de  serveis respectiu.   
 
L’Ajuntament assumirà les despeses que es deriven de les clàusules cinquena i 
sisena. 
 
L’Ajuntament es compromet a estar al corrent de pagament de les obligacions 
econòmiques contretes amb el Departament d’Interior i especialment les que afectin a 
les quotes d’alta i mensuals concretes per la connexió al SIP. que en el cas present 
s’entendran actualitzades d’acord amb l’addenda annexa al present conveni. A partir 
de la signatura d’aquest conveni, atesa la nova plataforma de connexió al SIP es 
deixaran de meritar les quotes mensuals que en funció del nombre de canals 
haguessin de satisfer els ajuntaments en virtut dels convenis en el seu dia subscrits 
sobre connexions al sistema d’informació policial.  
 
VUITENA . IMPLEMENTACIÓ I DESENVOLUPAMENT TÈCNIC 
 
L’Ajuntament facilitarà al Departament d’Interior la informació funcional i organitzativa 
que sigui necessària per tal d’ajustar i implementar el desenvolupament tècnic del 
programari de gestió objecte de cessió en aquest conveni. 
 
Les millores i modificacions que eventualment realitzi el Departament d’Interior, en el 
programari informàtic, no comportaran cap despesa addicional per l’Ajuntament, qui a 



 

partir de la seva incorporació al sistema, farà ús de la nova versió, d’acord amb els 
principis establerts a la clàusula quarta del present conveni. 
 
NOVENA. CONDICIONS D’ACCÉS AL SIPCAT I UTILITZACIÓ.  
 
L’ús i cessió del SIPCAT restarà supeditat a la signatura del present conveni, al 
compliment de les condicions que estableixi, i al compliment de les  resolucions i 
instruccions que es dictin en desenvolupament de les competències i clàusules del 
present conveni pel Departament d’Interior. 
 
L’accessibilitat i la cessió del sistema d’informació SIPCAT estarà supeditada a la 
comunicació prèvia i l’actualització de les dades identificatives dels membres del cos 
de la policia local de l’Ajuntament, que amb el contingut  definit en el registre dels 
membres dels cossos de policies locals i vigilants municipals de Catalunya aprovat 
per Ordre IRP/435/2009, de 2 d’octubre, per la qual es regulen els fitxers que 
contenen dades de caràcter personal gestionats per la Secretaria de Seguretat 
s’integrarà en el fitxer creat.  
 
L’Ajuntament es compromet a utilitzar SIPCAT de conformitat amb la llei, l’avís legal, 
instruccions posades en el seu coneixement, així com la moral,  a les bones 
pràctiques generalment acceptades, l’ordre públic i la seguretat, protecció dels 
ciutadans, respecte a la dignitat de la persona i no discriminació per motius de raça, 
sexe, religió, opinió, nacionalitat, discapacitat o qualsevol altra circumstància personal 
o social, protecció a la joventut i a la infància. 
 
L’Ajuntament no pot transferir l’aplicació i el seu dret d’ús a cap altre persona  o 
entitat, sense consentiment previ, i per escrit, del Departament d’Interior. 
 
DESENA. REGISTRE  DELS MEMBRES DELS COSSOS DE LES POLICIES 
LOCALS 
 
Tal i com s’estableix en la clàusula anterior l’accés i la cessió d’ús del sistema 
d’informació a les policies locals restarà supeditat a la comunicació prèvia i a 
l’actualització amb caràcter anual de les dades identificatives dels membres dels 
cossos de la policia local i de l’ajuntament d’acord amb l’Ordre IRP/435/2009, de 2 
d’octubre per la qual es regulen els fitxers que contenen dades de caràcter personal 
gestionats per la Secretaria de Seguretat. 
 
La finalitat i els usos previstos són els següents: 

 
• Registrar i actualitzar les dades personals i professionals dels/les membres 

dels cossos de les policies locals. 
• Realitzar les targetes d’identificació professional dels/les membres dels 

cossos de les policies locals. 
• Realitzar estudis de qualitat i millora dels serveis policials. 
• Dissenyar polítiques de coordinació de les policies locals. 
• Elaborar estadístiques. 
• Elaborar informes. 



 

 
Així de la informació subministrada directament pels ajuntaments i per les 
persones interessades es crearà un fitxer amb les següents dades (descrites a 
l’annex III): 

 
a) Dades de caràcter identificatiu 
b) Dades acadèmiques, professionals i d’ocupació laboral  
c) Dades de l’ajuntament i del cos de la policia local  

 
 
ONZENA. FORMACIÓ  
 
El Departament d’Interior als efectes d’optimitzar l’ús del SIPCAT, organitzarà  la 
formació necessària dirigida a l’aprenentatge de l’ús i procediments de l’aplicació 
informàtica, i en particular, a l’assessorament per a la integració del sistema 
informàtic a l’organigrama de la policia local, ítems a controlar, estadístiques a 
extreure, actes i documents necessaris, etc, formant els usuaris del programari 
d’acord amb les necessitats específiques informades. 
 
El Departament d’Interior facilitarà els materials  i els professors adequats per dur a 
terme aquesta formació als usuaris.  
 
DOTZENA. COORDINACIÓ I RESOLUCIÓ DE CONFLICTES 
 
La coordinació institucional dels compromisos adoptats per la signatura del present 
conveni i els seus annexos correspondrà a la subdirecció general de coordinació de 
la policia de Catalunya. 
 
La gestió operativa de les incidències derivades de la connexió, utilització i 
manteniment de SIPCAT, correspondrà a la subdirecció general competent en 
matèria de tecnologies de la informació i comunicacions.  
 
Es crearà una comissió amb competències d’interpretació, vigilància i aplicació del 
present conveni, integrada per un representant de la subdirecció competent en 
matèria de coordinació de policies locals, un representant de la subdirecció general 
competent en matèria de tecnologies de la informació i comunicacions, el cap de la 
Policia Local i el responsable dels serveis de comunicacions i tecnologies de 
l’Ajuntament . 
 
Qualsevol conflicte que eventualment es plantegi en l’àmbit d’aplicació d’aquest 
conveni requerirà el coneixement de la comissió, a la que les parts reconeixen com a 
instància davant la qual es podrà intentar la solució dels conflictes. 
 
TRETZENA. AUDITORIES I RESPONSABILITAT   

L’Ajuntament és responsable dels danys i perjudicis produïts o que es puguin produir, 
qualsevol que sigui la seva naturalesa, que es derivin de l’ús o utilització de la 
informació contingudes en l’aplicació objecte de cessió. Així mateix es responsabilitza 



 

de la integritat, de la veracitat i de la licitud del contingut informat per part dels 
usuaris/àries de l’aplicació. 

En aquest sentit, l’Ajuntament o la policia local, si destina les dades a finalitats 
diferents, les comunica o les utilitza incomplint les instruccions que es deriven 
d’aquest document i dels seus annexos, poden ser considerats a l’efecte possibles 
infraccions, com a responsables d’un tractament diferent a la finalitat pròpia per la 
qual és cedit l’ús del programari. 

L’Ajuntament ha d’aplicar el procediment i les sancions establertes en la normativa 
vigent sobre el règim disciplinari aplicable a les policies locals, quan tinguin 
coneixement que algun dels seus membres ha comès qualsevol de les infraccions 
tipificades a l’article 44 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, sobre 
protecció de dades de caràcter personal, sens perjudici de les responsabilitats, civils 
o penals que se’n pugui derivar. 

L’Ajuntament ha de comunicar les resolucions que recaiguin, en relació amb les 
actuacions disciplinàries esmentades, a les autoritats en matèria de seguretat, tant si 
s’han iniciat a proposta seva com d’ofici, i al director/a de l’Agencia de Protecció de 
Dades només si s’han iniciat per iniciativa pròpia. 

CATORZENA.  VIGÈNCIA DEL CONVENI I CAUSES DE RESCISSIÓ 
 
El conveni té vigència indefinida, llevat que es denunciï en el termini d’un mes per 
alguna de les parts. 
 
No obstant això, pot rescindir-se per alguna de les causes següents: 

 
a)  Per impossibilitat sobrevinguda d’acomplir i desenvolupar les activitats que 

en constitueixen l’objecte. 
 
b)  Per incompliment de les seves clàusules. 
 
c)  Per mutu acord, en els termes que s’estableixin.  
 
d)  Per la no integració efectiva en la xarxa RESCAT, en el termini de 6 mesos, 

des de la signatura del present conveni. 
 
 
QUINZENA. INTEGRACIÓ EN LA XARXA D’EMERGÈNCIES RESCAT. 
 
Als efectes de la signatura d’aquest conveni l’Ajuntament i el Departament d’Interior  
es comprometen a signar amb caràcter previ el conveni de col·laboració per a 
l’adhesió de l’Ajuntament a la xarxa RESCAT de radiocomunicacions d’emergències i 
seguretat de Catalunya amb l’objectiu de millorar les comunicacions i la coordinació 
entre els col·lectius en actuacions d’emergència i seguretat, sempre i quan no s’hagi 
signat amb anterioritat. 
 



 

Per tal que així consti, s’estén aquest document, en exemplar duplicat, i en prova de 
conformitat, les parts implicades el signen a un sol efecte, en el lloc i data fixats a 
l’encapçalament.  
 
ANNEX I 
REQUERIMENTS FUNCIONALS DEL PROGRAMARI I TIPUS DE PERFIL 
MUNICIPAL EN RELACIÓ AL SISTEMA DE GESTIÓ DEL SIPCAT. 
 
I. REQUERIMENTS FUNCIONALS DEL PROGRAMARI 
 
L’aplicació informàtica per a les policies locals de Catalunya ha de comptar amb els 
següents mòduls:  
 
FUNCIONALITATS ASSOCIADES A LES ACTIVITATS DE SEGURETAT D’UN 
SERVEI DE POLICIA LOCAL 
 
A) GESTIÓ SERVEIS OPERATIUS 1 
 
A.1. GESTIÓ OPERATIVA / SIP  
 
REGISTRE D’ENTRADES 

 
� Serveis 
� Incidències 
� Gestió Patrulles 
� Proximitat 
� Activitats planificades 

 
Funcions a contemplar 

•  La gestió eficaç, eficient i de control i recompte de totes aquelles incidències que 
generin algun tipus d’actuació o servei de policia local. 

•  L’enregistrament de totes les incidències, sigui quina sigui la via d’entrada o 
coneixement de la mateixa. 

•  L’assignació automàtica d’efectius policials a cada incidència, a partir de la 
prioritat i el temps d’espera que acumula. Així mateix, s’ha de poder controlar, per 
a totes les incidències, el temps de resposta i el temps de resolució. 

•  Informació constant de les unitats lliures i ocupades i dels serveis assignats a 
cadascuna d’elles. 

•  La generació automàtica dels informes de novetats. 

                                            
1
 Enllaç al SIP.  



 

•  La generació automàtica dels informes a altres organismes/autoritats, amb el 
corresponent registre de sortida. 

•  L’obtenció de dades identificatives de les persones implicades en les incidències i 
el seu bolcat en la corresponent base de dades. 

•  Connexió amb el GIS Corporatiu. 

•  L’associació de plantilles als documents a generar i la  corresponent codificació 
amb la finalitat de la realització d’estadístiques. 

•   Un procés integral i de gestió de la documentació policial. 

•  Gestió i control dels serveis planificats (reunions amb el teixit associatiu i social 
del municipi, gestió de la informació obtinguda...). 

•  Representació en  el GIS Corporatiu dels serveis segons tipologies 

• Agenda telefònica.  

•  Possibilitat d'integració amb Matrius de Comunicacions 

Aquest mòdul tindrà la capacitat de proporcionar els serveis necessaris de forma 
transparent per a l'intercanvi d'informació entre el Sistema de Gestió d'Emergències 
del 112 i aquesta solució de Gestió.  
 
GESTIÓ DENÚNCIES I ACTES D’INTERVENCIÓ 
 

� Atestats tràfic 
� Denúncies penals 
� Actes/diligències/minutes 
� Gestió dipòsit detinguts 
� Gestió de multes 
� Control estadístic de les dades de l'atestat.  
� Control dels implicats i patrulles actuants.  
� Generació d'atestats de circulació en un document final de Microsoft Word.  
� Creació i associació a l’atestat del croquis 
� Control d’activitats 

 
Funcions a contemplar 

•  Actes d’intervenció policial 

•  Sistema integral de gestió d’expedients sancionadors: 



 

- Disseny del control, tramitació i instrucció dels diferents tipus d’expedients 
administratius, derivats de les diferents actes de denúncies aixecades i , 
en el seu cas d’imatges vinculades (captació d’imatges per videovigilància, 
fotografia...) 

-  Cal també la confecció i programació de les plantilles de MSWord i  la 
descripció i parametrització dels blocs (previsió de llistats, notificacions, 
introducció de dades, cobrament de multes i execució de sancions, 
prescripcions, avisos, caducitat, suspensió, reincidències, cancel·lació de 
dades...) 

• El sistema ha de contemplar tota la tramitació dels expedients sancionadors en 
matèria de trànsit i circulació fins al seu traspàs a la via de constrenyiment. Ha de 
comptar amb les opcions d'enviament de punts a la DGT, connexió amb correus 
SICER / SERADES, utilització del C-60 per al cobrament bancari en qualsevol de 
les seves tres modalitats. També serà necessària la generació del fitxer 
d'executiva a altres departaments de l'Ajuntament. 

•    Tramitació de les denúncies i dels atestats per il·lícits penals. 

•   Gestió integral del dipòsit de detinguts, des de la seva detenció fins a la seva 
posada a disposició judicial o posada en llibertat o lliurament cos policial 
competent (control de detencions, fitxa del detingut, dades antropomètriques, 
mèdiques....... ) Així com la documentació associada. 

• S'ha d'incloure tota la documentació associada a l'accident, que pot incloure 
diversos informes, imatges i oficis que estaran vinculats al mateix.  

• Es troben vinculats a una incidència i s'han de crear a partir de plantilles i les 
dades recollides per agents de camp.  

• Els documents generats s'han de guardar tal com s'han generat, amb control de 
registre d'entrada / sortida de la documentació associada a un accident.  

• Enviament al Servei Català Trànsit de les dades estadístiques per al seguiment 
d'accidentalitat a Catalunya.  

 
 

A.2. EINES ADDICIONALS DE SUPORT OPERATIVA / SIP 
 
SERVEIS DE GESTIÓ INDIRECTA 

 
� Gestió dipòsit de vehicles 
� Gestió de grues 
� Gestió del espai públic 

 
 
 



 

Funcions a contemplar 

•  Gestió del cobrament de multes per denúncies, taxes per tancaments i reserves 
de via pública, grues i dipòsits de vehicles, contenidors, serveis especials, 
informes tècnics....... 

•  Gestió del control de la retirada de vehicles i residus sòlids, entrada i sortida 
vehicles, precintes i desprecintes..... 

•  Llicències i activitats a la via pública. 

•  Ha de comptar amb un mòdul de treball per a la gestió dels vehicles retirats de la 
via pública per infraccions o altres motius. Aquest mòdul ha de permetre generar 
un nou expedient d'abandonament de vehicle, així com tota la seva posterior 
tramitació. Serà necessari que es pugui establir un servei per al control de 
requisitòries sobre els vehicles que entren o surten dels dipòsits sobre el sistema 
NIP de Mossos d'Esquadra.  

B) DIRECCIÓ ESTRATÈGICA PLANIFICACIÓ  

B.1. PLANIFICACIÓ 
 
SEGURETAT 

 
� Pla de seguretat local 
� Plans operatius de seguretat 
� Activitat serveis planificats 
� Pla de qualitat serveis 
� Carta de serveis 

 
B.2. DIRECCIÓ 
 
GESTIÓ ESTRATÈGICA 

  
� QCI 
� Indicadors de gestió 
� Estadístiques 
� Benchmarking 

 
Funcions a contemplar 

• Així mateix aquesta eina haurà de permetre l’elaboració d’un quadre de 
comandament integral (QCI) com a eina de suport a la planificació d’activitats de 
les policies locals i el tractament dels indicadors de seguretat que se’n derivin. 

•  Aquesta eina de direcció estratègica i planificació, dins l’apartat seguretat haurà 
d’incloure els indicadors estratègics i operatius: econòmics, d’eficàcia, eficiència i 



 

qualitat dels serveis de policia local, amb l’objectiu d’avaluar els serveis policials 
prestats, com de facilitar a les organitzacions policials l’elaboració periòdica i 
memòria anual d’activitats i serveis.  

Els indicadors bàsics hauran de contenir informació bàsica comparada de serveis 
de policia local sobre: 

- Organització interna: personal, recursos, formació  
- Resultats: activitats i serveis  

•  Dins del Pla de seguretat local s’han de preveure les directrius i els criteris tècnics 
per a l'elaboració dels plans locals i regionals de seguretat, previstos al Pla general 
de Seguretat de Catalunya a l'efecte d'aconseguir-ne la coordinació i la integració 
adequades.  

-   Plans operatius de seguretat i d’autoprotecció  

-  Pla de qualitat de serveis: caldrà incloure i preveure els indicadors per tal 
d’elaborar la carta de serveis. 

C) GESTIÓ DEL CONEIXEMENT 
  
BIBLIOTECA 
 
 GESTIÓ DEL CONEIXEMENT 

 
� Normativa legal 
� Ordres, instruccions, procediments de treball 
� Intranet corporativa 
� Història corporativa 
� Internet corporativa 
� Formació professional continguts 
� Newspaper corporatiu 

 
D) ALTRES INSTRUMENTS 
 
 D.1 CONNEXIONS EXTERNES  
 

• EINES MOBILITY/ PDA 
• ORA/PARQUÍMETRES/PDA 
• CATCERT (Certificació electrònica denúncies)  
• GESIT (Gestió electrònica de Serveis i Tràmits) 

 
 D.2 CONNEXIONS EXTERNES DE FUTUR  

 
• SISTEMES D’INFORMACIÓ GEOGRÀFICA (SIG) 
• INTEGRACIÓ SIP 



 

• INTEGRACIÓ 112 / CECAT 
 
 

FUNCIONALITATS ASSOCIADES A LES ACTIVITATS D’ADMINISTRACIÓ D’UN 
SERVEI DE POLICIA LOCAL 
 
A) GESTIÓ ADMINISTRATIVA 
 
A.1. GESTIÓ INTERNA ADMINISTRACIÓ 

 
Recursos materials 
Recursos humans 
Gestió pressupostària 

 

Funcions a contemplar 

•  Gestió integral dels recursos materials 

•  Gestió del quadrant de serveis i les incidències que es derivin: 

- Fitxa del personal ( previsió eventual cessió de dades) 
- Control incidències 
- Gestió hores extraordinàries 
- Control de les citacions internes 
- Gestió dels quadrants 
- Serveis:   

� Fitxa dels serveis  
� Full de serveis                            

A.2. GESTIÓ INTERNA TRAMITACIÓ 

- Suport jurídic 
- Expedients sancionadors 

Funcions a contemplar 

•  Gestió pressupostària:  

- Registre de partides pressupostàries existents, moviments de despeses o 
ampliacions de partides.  

- Comptabilitat d’un o varis departaments de l’Ajuntament. 

•  Tramitació. 

•  Suport jurídic en tots els processos de gestió de la seguretat per la policia local. 



 

•  Tramitació expedients sancionadors. 

 
B) ADMINISTRACIÓ DEL SISTEMA 
  
PARÀMETRES DEL SISTEMA 
 
ADMINISTRACIÓ DEL SISTEMA 

 
� Gestió d’usuaris 
� Configuració  / personalització plantilles, informes i llistats. 
� Manteniment de taules 
� Administració local del sistema 
� Manual funcional 

 
Funcions a contemplar 
 
• S'han de poder auditar tots els registres als quals s'accedeix o fins i tot es tracta 

d'accedir a les possibles consultes, altes, baixes i modificacions realitzades.  
 

ADMINISTRACIÓ SEGURETAT DEL SISTEMA 
 

� Manual seguretat jurídica LOPD 
� Manual de seguretat física 

 

II. TIPUS DE PERFIL MUNICIPAL EN RELACIÓ AL SISTEMA INFORMÀTIC DE 
GESTIÓ DENOMINAT SIPCAT.  

  
Perfils 
 
El Sistema informàtic de Gestió haurà de permetre que diversos Ajuntaments puguin 
treballar amb la mateixa base de dades (Multiempresa), de manera que puguin existir 
2 tipus de perfils d'Ajuntament:  

 

A. Ajuntaments amb instal.lació pròpia:  

Està integrat per aquells Ajuntaments que desitgin mantenir el seu propi sistema de 
gestió a la xarxa local, i tenen una instal lació local de l'aplicació de Gestió, amb una 
base de dades d'ús exclusiu per aquesta Policia Local. Serà responsabilitat d'aquests 
Ajuntaments dotar dels recursos de sistemes i comunicacions necessaris per a que 
l'aplicació de Gestió funcioni.  

 

B. Ajuntaments amb instal.lació compartida:  

Està integrat per aquells Ajuntaments que no opten per  mantenir l'aplicació en la seva 
xarxa local, i s’integran en una instal.lació única centralitzada del servidor de la 



 

Generalitat. Tots aquests Ajuntaments compartiran així la mateixa base de dades, 
encara que aquesta estarà dotada dels mecanismes de seguretat d'accés a les dades 
que garanteixin que una Policia Local no tingui accés als expedients d'una altra. Els 
Ajuntaments proporcionaran les comunicacions necessàries per al funcionament del 
sistema.  

 
Normes que el desplegament de la normativa de la LOPD obliga a tenir en 
compte. 
 
Els Ajuntaments que s’adhereixin al present conveni hauran d’adoptar les mesures 
tècniques i organitzatives necessàries per garantir la seguretat de les dades de 
caràcter personal contingudes en els suports físics creats en compliment a la 
normativa de protecció de dades. 
 
Podem diferenciar així quatre plànols que el desplegament de la normativa LOPD, en 
concret el RD 1720/2007, de 21 de desembre, en virtut del qual s’aprova el reglament 
de desenvolupament de la LO 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de 
caràcter personal, estableix en funció de les característiques de les dades que es 
contenen. 
 
1. El plànol tecnològic: ha de permetre que les policies locals i els seus Ajuntaments 
en la gestió i administració del sistema puguin complir les prescripcions de la LOPD 
amb una clara definició del nivell objectiu de seguretat de les dades que poden tenir 
les diferents funcionalitats del sistema i en correspondència l’aplicació de les mesures 
de seguretat ALT/MIG/BÀSIC que els hi sigui pertinents. 
 
2. El plànol administratiu: fa referència a la titularitat de les dades i al seu tractament. 
L’ Ajuntament ha de preveure el compliment de la normativa d’inscripció del fitxer a 
l’Agència catalana de protecció de dades i en el cas d’optar per un sistema de base 
local (supòsit perfil A) també implementar les mesures de seguretat físiques dels 
equipaments i els locals seu del suport del fitxers, en concordança amb els articles 52, 
53.3, 54, 55, 57 i 130 del RD 1720/2007, de 21 de desembre. 
 
3. El plànol Institucional: en virtut del qual el Departament d’Interior,  com a titular del 
sistema i l’Ajuntament formalitzen  les relacions i règim d’ús del sistema en aquest 
conveni, així com la futura  connexió a d’altres sistemes externs o a la informació que 
hi contenen i que com el SIP dotaran d’alertes al SIPCAT . 
 
4. El plànol Operatiu: implica la implementació i desenvolupament per l’Ajuntament de 
la identificació dels òrgans de la LOPD (titular del fitxer, responsable del fitxer i 
responsable de seguretat) i de la implantació de les mesures de seguretat i protecció 
que el RD 1720/2007 requereix, així com les derivades d’un instrument essencial com 
és el Reglament intern d’ús.   
 
En aquest sentit, l’Ajuntament haurà de procedir a : 
 
1. Aprovar el reglament municipal intern d’ús del sistema d’informació de suport a la 
gestió de la policia local. 



 

 
2. Implementar les mesures físiques de seguretat dels equipaments i locals seu de 
suport dels fitxers. 
 
3. Identificar i nomenar als òrgans de la LOPD: 
 

• Titular del fitxer 
• Responsable del fitxer 
• Responsable de seguretat 

 
Mesures de seguretat 
 
El Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de 
desplegament de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de 
dades de caràcter personal, preveu l’establiment de mesures tècniques i 
organitzatives per a garantir la seguretat que han de reunir els fitxers i els equips, 
sistemes, programes, així com de les persones que intervenen en el tractament de les 
dades de caràcter personal. Aquestes mesures consisteixen en : 
 
1. L’assignació d’un nivell de seguretat (bàsic, mitjà o alt) per cada fitxer. 
2. El responsable del fitxer ha d’elaborar i implementar la normativa de seguretat 

mitjançant un document d’obligat compliment per al personal amb accés a les 
dades automatitzades de caràcter personal i al sistema d’informació. 

3. El responsable del fitxer ha d’adoptar les mesures necessàries perquè el 
personal conegui les normes de seguretat que afectin el desenvolupament de les 
seves funcions, així com les conseqüències en què pot incórrer en cas 
d’incompliment. 

4. Existència d’un registre d’incidències en què es faci constar el tipus d’incidència, 
el moment en què s’ha produït, la persona que fa la notificació, a qui es 
comunica i els efectes que se n’han derivat. 

5. El responsable del fitxer s’ha d’encarregar que hi hagi una relació actualitzada 
d’usuaris que tinguin accés autoritzat al sistema d’informació. 

6. Els suports informàtics que continguin dades de caràcter personal han de ser 
inventariats i emmagatzemats en un lloc d’accés restringit al personal autoritzat. 

7. La sortida de suports informàtics que continguin dades de caràcter personal fora 
de l’edifici on estigui ubicat el fitxer ha de ser autoritzada pel responsable del 
fitxer. 

8. El responsable del fitxer ha de designar un o més responsables de seguretat 
encarregats de coordinar i controlar les mesures de seguretat. 

9. Com a mínim cada dos anys els Sistemes d’informació i instal·lacions de 
tractament de dades s’han de sotmetre a una auditoria interna o externa. 

10. El responsable de seguretat ha d’analitzar els informes d’auditoria i elevar-ne les 
conclusions al responsable del fitxer. 

11. El responsable del fitxer ha d’establir un mecanisme que permeti la identificació i 
verificació d’autorització dels usuaris que intentin accedir al sistema d’informació. 

12. Només el personal autoritzat pot tenir accés als locals on estiguin ubicats els 
fitxers. 



 

13. S’ha d’establir un sistema de registre d’entrada i de sortida de suports 
informàtics. 

14. Les proves prèvies a la implementació o modificació dels sistemes d’informació 
que tractin fitxers amb dades de caràcter personal no s’han de fer amb dades 
reals. 

15. La distribució de suports i la transmissió de dades s’han de fer amb dades 
xifrades. 

16. Hi ha d’haver un registre d’accessos dels quals s’han de guardar, com a mínim, 
la identificació de l’usuari, la data i hora en què s’ha fet, el fitxer al qual s’ha 
accedit, el tipus d’accés i si ha estat autoritzat o denegat. 

17. Les còpies de seguretat han de conservar-se en un lloc diferent dels locals en 
què es trobin els equips informàtics. 

 
 
Conceptes bàsics i definicions : 
 
El responsable de seguretat és l’encarregat de coordinar i controlar les mesures de 
seguretat que són d’aplicació als fitxers. Té atribuïdes entre d’altres funcions: 
 
1. Vetllar pel compliment de les normes de seguretat contingudes en el document 

de seguretat. 
2. Recopilar i descriure les mesures , les normes, els procediments, les regles i els 

estàndards de seguretat adoptats. 
3. Establir i comprovar l’aplicació del procediment de notificació, tractament i 

registre d’incidències. 
4. Elaborar i mantenir actualitzada la llista d’usuaris que tinguin accés autoritzat al 

sistema informàtic, amb l’especificació del nivell d’accés que té cada persona 
usuària. 

5. Establir i comprovar l’aplicació del procediment d’identificació i autenticació de 
persones usuàries. 

6. Establir i comprovar l’aplicació del procediment d’assignació, distribució i 
emmagatzematge de contrasenyes. 

7. Comprovar el manteniment de la confidencialitat de les contrasenyes dels 
usuaris/àries. 

8. Establir i comprovar l’aplicació del procediment del canvi periòdic de les 
contrasenyes des usuaris/àries. 

9. Establir i comprovar l’aplicació d’un sistema que limiti l’accés dels usuaris/àries 
únicament a aquelles dades i recursos que necessitin per al desenvolupament 
de les seves funcions. 

10. Establir i comprovar l’aplicació dels mecanismes necessaris per a evitar que un 
usuari pugui accedir a dades o recursos amb drets diferents dels autoritzats. 

11. Concedir, alterar o anular l’accés autoritzat a les dades i recursos, d’acord amb 
els criteris establerts pel responsable del fitxer. 

12. Vetllar, coordinar i controlar el compliment de les normes de seguretat, i 
comunicar les infraccions comeses. 

13. Coordinar i controlar la realització d’una auditoria interna o externa sobre el 
Sistema d’informació i les instal·lacions en què es duu a terme el tractament de 
les dades personals, que verifiqui el compliment del Reglament de seguretat de 



 

la LOPD i dels procediments i les instruccions vigents en matèria de seguretat de 
dades. 

14. Establir i comprovar l’aplicació dels controls periòdics per verificar el compliment 
del que disposa el document de seguretat. 

15. Comprovar que, en el registre d’accessos, de cada accés es guarda com a 
mínim la identificació de l’usuari/ària, la data i l’hora en què s’efectua  l’accés, el 
fitxer al qual s’ha accedit, el tipus d’accés i si aquest ha estat autoritzat o 
denegat. 

 
Responsable del fitxer: persona física o jurídica, de naturalesa pública o privada, o 
òrgan administratiu, que decideix sobre la finalitat, el contingut i l’ús del tractament. 
 
Tractament de dades: operacions i procediments tècnics, de caràcter automatitzat o 
no, que permeten la recollida, gravació, elaboració, modificació, bloqueig i cancel·lació 
així com les cessions de dades que resultin de comunicacions, consultes, 
interconnexions i transferències. 
 
Fitxer: qualsevol conjunt organitzat de dades de caràcter personal que permeti l’accés 
a les dades d’acord amb uns criteris determinats, sigui quina sigui la forma o la 
modalitat de la seva creació, emmagatzematge, organització i accés. 
 
Dades de caràcter personal: qualsevol informació numèrica, alfabètica, gràfica, 
fotogràfica, acústica o de qualsevol altre tipus que concerneix persones físiques 
identificades o identificables. 
 
Usuari/ària: persona autoritzada per accedir a les dades o recursos del sistema 
d’informació.  
 
 
ANNEX II  
 
QUADRE DE COMANDAMENT INTEGRAL (QCI) 
 
El quadre de comandament integral (QCI) és una eina de gestió que facilita la presa 
de decisions d’una manera àgil i senzilla, recull un conjunt de indicadors que en una 
organització permeten analitzar des d’una vessant operativa les decisions que es 
poden prendre i analitzar si aquestes estan en coherència amb l’estratègia de 
l’organització.  
 
El SIPCAT recull total un conjunt de 55 indicadors classificats en : 
 
 

INDICADORS GENERALS D’ENTORN 
Policies per km2 
Nombre d'habitants per policia 
  
 
 



 

INDICADORS DIMENSIÓ ECONÒMICA 
Despesa del servei de la PL respecte el total de la despesa municipal 
Despesa del servei de la PL per habitant 
Despesa de cada policia per any 
Percentatge d'autofinançament del servei 
Despesa en formació per efectiu 
Despesa de cada policia local respecte el total d'hores anuals treballades 
Despesa per consulta 
Documents registrats (entrada i sortida) en funció de la despesa de la Policia Local  

 
 

 
INDICADORS DIMENSIÓ VALORS ORGANITZATIUS 
PERSONES 
Treballadors de la policia local per mil habitants 
Policies per mil habitants 
Percentatge de treballadors de la policia local sobre el total de treballadors municipals 
Percentatge de policies destinats a tasques administratives 
Percentatge de policies sobre els treballadors de la policia 
Percentatge d'hores no treballades 
Import hores no treballades 
Nombre d'efectius que es podrien contractar amb la despesa d'hores no treballades 
Hores de formació per policia 
Percentatge de policies que han rebut formació 

RECURSOS 
Nombre de vehicles policials per mil habitants 
  
 
 

INDICADORS DIMENSIÓ USUARIS/CLIENTS 
Trucades telefòniques anuals per mil habitants 
Trucades telefòniques en funció del nombre de treballadors de la Policia Local 
Serveis a requeriments efectuats per mil habitants 
Serveis per iniciativa pròpia realitzats per mil habitants 
Total serveis realitzats per mil habitants 
Total serveis realitzats per policia 
Nombre de documents registrats per mil habitants 
Nombre de queixes per mil habitants 
Nombre total de fets instruïts per cada miler d'habitants  
Nombre de fets instruïts en funció del nombre de treballadors de la Policia Local 
 
POLICIA ADMINISTRATIVA  
Nombre d'actes administratives per cada miler d’habitants 
Nombre de denúncies per cada miler d’habitants 
Serveis per molèsties veïnals per miler d’habitants 
 
POLICIA ASSITENCIAL  



 

Requeriments assistencials per miler d’habitants 
Serveis d’atenció a víctimes realitzats per miler d’habitants 
Actuacions amb menors per miler d’habitants 
 

TRÀNSIT 
Denúncies municipals de trànsit per cada miler d'habitants 
Denúncies del SCT per cada miler d'habitants 
Total accidents per cada miler d’habitants 
Atestats de trànsit per cada miler d'habitants 
Total accidents amb ferits per cada miler d’habitants 
Total de serveis de grua per cada miler d'habitants 
Nombre de controls d’ alcoholèmia efectuats per cada miler d'habitants  
Nombre d'alcoholèmies efectuades en funció del nombre d'accidents 
Alcoholèmies realitzades per mil habitants 
Percentatge de positius sobre el total d’alcoholèmies realitzades  
Percentatge de positius sobre el total de proves de drogues efectuades 
Nombre de propostes de retirades de carnet per cada miler d'habitants 
Nombre de vehicles retirats per cada miler d'habitants 
Nombre de vehicles immobilitzats per cada mil d'habitants 
Nombre de gestions i tramitacions de vehicles abandonats per cada miler d'habitants 
  

SEGURETAT CIUTADANA  
Nombre de detencions per cada miler habitants 
Nombre de detencions per policia 
Total de serveis àmbit de seguretat ciutadana per miler d’habitants 
 

 
El propi programari preveu la possibilitat de que s’elaborin altres indicadors en funció 
de les necessitats de cada cos policial. 
 
La totalitat d’aquest indicadors poden ser visualitzats temporalment (per mesos, 
trimestres, semestres i anys) i geogràficament. 
 
 
ANNEX III 
 
REGISTRE DELS MEMBRES DELS COSSOS DE LES POLICIES LOCALS DE 
CATALUNYA  
 
El fitxer dels membres dels cossos de les policies locals de Catalunya que contenen 
dades de caràcter personal gestionats per la Secretaria de Seguretat d’acord amb  
l’Ordre IRP/435/2009, de 2 d’octubre, seran alimentats de les dades subministrades 
directament pels ajuntaments i per les persones interessades. 
 
Cal esmentar que aquest fitxer està dins l’àmbit d’aplicació de la Llei orgànica 
15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de dades de caràcter personal, de la Llei 
32/2010, de 1 d’octubre, de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades de caràcter 
personal. 
 



 

Les dades que contindrà aquest fitxer són les següents: 
 
 
Dades de caràcter identificatiu: 

 
- nom i cognoms 
- lloc i data de naixement 
- imatge 
- DNI  
- targeta d’identificació professional. 

 
 

Dades acadèmiques, professionals i d’ocupació laboral: 
 

-  coneixements 
-  cursos 
-  titulacions acadèmiques 
-  cursos de llengua catalana 
-  experiència professional 
-  recompenses i distincions 
-  data d’ingrés al cos 
-  data de presa de possessió 
-  data de cessament 
-  data de reingrés 
-  data de jubilació 
-  data de pas a la segona activitat 
-  canvis de situació administrativa 
-  pèrdua de la condició de funcionari. 

 
 

Dades de l’Ajuntament i del cos de la policia local: 
 

- ajuntament 
- adreça 
- telèfon i fax de l’ajuntament i la policia local 
- correu electrònic corporatiu de la policia local 
- correu electrònic del cap de la policia local 
- escala i categoria professional  
- el cap de la policia local. 

 
 
 
 
 
 
 

 



 

ADDENDA AL CONVENI DE CESSIÓ D’ÚS DEL PROGRAMARI  DE GESTIÓ I 
SUPORT ALS PROCESSOS DE LES POLICIES LOCALS  DENOMINAT SIPCAT 
ENTRE EL DEPARTAMENT D’INTERIOR I L’AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA 
GELTRÚ EN RELACIÓ A L’ACTUALITZACIÓ DELS COSTOS MERITATS PER 
L’AJUNTAMENT PER LA CONNEXIÓ DE LA POLICIA LOCAL AL SIP  
 
D’acord amb l'epígraf final de la clàusula setena “condicions econòmiques“ del 
present conveni de cessió d’ús del programari  de gestió i suport als processos de les 
policies locals  denominat SIPCAT ,  “L’Ajuntament es compromet a estar al corrent 
de pagament de les obligacions econòmiques contretes amb el Departament 
d’Interior, i especialment  les que afectin a les quotes d’alta i mensuals contretes per 
la connexió al SIP”. 
 
El conveni de connexió al Sistema d’informació policial (SIP) entre l’Ajuntament i la 
Direcció General de la Policia, estableix a la clàusula sisena i al seu annex 1 com a 
condicions econòmiques que les quantitats a satisfer per cada ajuntament 
s’estableixen en funció del nombre de canals d’accessos que es connectin en el 
conjunt de les policies locals de Catalunya, d’acord amb la taula següent: 
 

NOMBRE DE CONNEXIONS QUOTA D’ALTA QUOTA MENSUAL 

Fins a 20 404,03 EUROS 280,83 EUROS 

De 21 a 30 390,51 EUROS 223,2 EUROS 

De 31 a 60 376,98 EUROS 171,32 EUROS 

De 61 a 100 371,58 EUROS 145,99 EUROS 

 
D’acord  amb aquest marc econòmic  les  obligacions econòmiques  que meritades 
per l’Ajuntament a data d’avui no han estat satisfetes ascendeixen a 6131.58  euros, 
que l’Ajuntament reconeix.   
 
Des del 9 de desembre de 2002 en que es va connectar la policia local de 
l’Ajuntament al SIP, s’han  instruït  per la policia local  els següents atestats per il·lícits 
penals.  
 
 

ANY 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009  2010  2011 

ATESTATS 174 996 1227 1324 1350 1681 1889 1854 2147 

 
 
La quantificació dels treballs desenvolupats per la policia local i la seva contribució a 
enfortir el sistema públic de seguretat, es perfectament identificable i mesurable,  i 
d’acord amb els informes d’activitat de la DSIP de la DGP determinen l’efectiva 
prestació de servei  per la policia local que ha desenvolupat una tasca d’atenció al 
ciutadà en la recollida de denúncies i confecció  d’atestats que ha implicat assumir un 
cost en la connexió  directament vinculat a la satisfacció del servei.   
 



 

Es voluntat del Departament d’Interior actualitzar  les obligacions econòmiques 
resultants de la connexió al SIP reconegudes per l’Ajuntament considerant-les 
compensades per  la prestació  efectiva d’un servei que ha enfortit  el sistema públic 
de seguretat  en favor de  la ciutadania i/o per raó del  canvi de model tecnològic de 
connexió al SIP els costos del qual el Departament considera  que són assumibles 
sense participació de l’Ajuntament.  
 
_____________________________________________________________________________ 

ACTA DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA DE SERVEIS A LES PERSONES 
 
Núm.: 07/2012 
Data: 6 de març de 2012 
Horari: de 19.05 a 21.35 h 
Lloc: Sala de Comissions 
 
 
Assistents 
Neus Lloveras Massana 
Francesc Sánchez Vera 
Miquel Àngel Gargallo Serrano 
Blanca Albà Pujol 
Encarna Grifell Martin 
Iolanda Sánchez Alcaraz 
 
Tècnics: Javier Martínez, Cèsar Rodríguez, Matías Acebes, Dionís Ginés, 
Francesc Torres, Pere Cayuela, Núria Cortada, Josep M. Serra, Griselda 
Castelló, Carles Anson i Josep Gomariz. 
Secretària: Rosa Pagès 
 
 
Ordre del dia 

El president obre la sessió i s’exposen els següents punts de l’ordre del dia: 
 
1. Lectura i aprovació, si escau, de l’acta del dia 21 de febrer de 2012 

2. Estat de tresoreria 

3. Pressupost inversions 

4. SECRETARIA 
1. Adhesió a la xarxa RETOS, de Territoris Socialment Responsables 

5. ESPORTS 
1. Conveni de concessió de subvenció entre el Consell Català de l’Esport i 
l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, per al finançament de la construcció 
del “Pavelló Poliesportiu”.  
2. Conveni per a la realització d’un “curs de salvament aquàtic” entre 
l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú i l’Àrea d’Esports de la Diputació de 
Barcelona. 



 

3. Conveni de col�laboració entre l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú i la 
Federació Catalana de Futbol. 
4. Continuïtat del conveni vigent entre el Consorci Sanitari del Garraf i 
l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú per l’any 2012. 
5. Conveni entre l’Associació Estació Nàutica Vilanova i la Geltrú i 
l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. 
6. Conveni de col�laboració entre l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú i el 
Parc del Garraf Sport AIE. 

6. RECURSOS HUMANS 
1. Creació, supressió i modificacions de llocs de treball del Catàleg 2012  
2. Nomenaments, adscripcions i remoció de diferents càrrecs 

7. SALUT 
1. Contractació de gestió dels serveis per desenvolupar la secció del Pla de 
drogues 

8. PARTICIPACIÓ 
1. Aprovar la llista d’entitats que es donen d’alta al Registre Municipal 
d’Entitats i Associacions. 

9. SEGURETAT I PROTECCIÓ CIUTADANA 
1. Signatura conveni SIPCAT amb el Departament d’Interior 

10. Torn obert de paraules 
 
 
1- Lectura i provació, si s’escau de l’acta anterior  

S’ajorna perquè falta enviar l’acta. 

 

2- Estat de tresoreria 

Es reparteix un full amb les dades econòmiques de Tresoreria i Matías Acebes 
explica la situació actual i les perspectives a curt termini. 

Miquel Àngel Gargallo informa que en aquest moment disposem de tres vies 
per millorar la tresoreria: 

Una és el crèdit de l’ICO, que encara no disposa del desenvolupament del 
reglament que ha de definir les condicions i paràmetres del finançament; es 
preveu un interès al voltant de 6%. 

L’Ajuntament presentarà les factures de proveïdors pendents de pagament i 
això permetria eixugar el deute, però tot fa pensar que fins el maig no s’haurà 
resolt el procés. 

Una altra via és a través de la compra de l’endeutament de la Generalitat per 
part de la Diputació; això possibilitarà l’ingrés del que la Generalitat té pendent 
de pagar, però el desenvolupament de la situació apunta a que tampoc estarà 
enllestit abans del mes de maig. 

La tercera via és concessionar serveis. 



 

Javier Martínez explica el procés iniciat per concessionar serveis i que ara 
s’està en fase de valoració de l’empresa. De les possibilitats plantejades s’està 
prioritzant vng aparcaments. Cal tenir present que es tracta d’un procés lent, 
que tampoc podem esperar tenir resultats abans del mes de maig. 

Francesc Sanchez comenta que es mirarà a veure si és possible que el tema de 
Diputació pugui concretar-se abans de maig, potser l’abril. En el moment que 
estigui formalment acordat, es pot demanar a les entitats bancàries un 
avançament. 

Miquel Àngel Gargallo explica que en aquests moments no es pot aconseguir 
crèdit d’enlloc. 

Cèsar Rodríguez informa que al Ple del 26 de març es presenta el Pla de 
sanejament. Per demanar el crèdit a l’ICO cal adjuntar aquest Pla i segurament 
caldrà incorporar altres detalls i accions, a banda de la declaració d’ingressos 
que es preveuen. 

Iolanda Sánchez pregunta si es poden reclamar els deutes a la Generalitat. 

Neus Lloveras contesta que fins a data d’avui es podia, i que ara ja està tancat 
i anirà a través de Diputació. 

Encarna Grifell pregunta si es pot ajornar el pagament de la Seguretat Social 
fins a l’ingrés de l’IBI. 

Matías Acebes respon que sí, que es pot fer sempre i no està relacionat amb el 
cobrament de l’IBI. 

Iolanda Sánchez comenta si s’ha mirat el tema de tarifació social. 

Miquel Àngel Gargallo respon que s’està començant a mirar. 

 

3- Pressupost d’inversions 

Està en relació amb la resolució del tema de tresoreria i obtenció de diners, i 
de moment no hi ha novetats que permetin iniciar propostes. 

 

4- Adhesió a la xarxa RETOS, de Territoris Socialment Responsables  

Josep Gomariz indica que aquest punt estava a l’ordre del dia de l’últim Ple i va 
quedar sobre la taula. 

Secretaria té preparada una presentació sobre el projecte de Responsabilitat 
Social Corporativa de l’Ajuntament, del qual l’adhesió a la xarxa RETOS és una 
part. Aquesta presentació es farà a la propera CI. 

Carles Anson explica que la xarxa RETOS és una xarxa impulsada pel Ministerio 
de Empleo y Seguridad Social i pel Fons Social Europeu, formada bàsicament 
per entitats de l’administració local de tot el territori estatal; a Catalunya s’hi 
ha adherit la província de Barcelona, a través de la Diputació i Mataró a través 
del Institut Municipal de Promoció Econòmica de l’Ajuntament de Mataró. 



 

L’any anterior l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú va assistir a l’assemblea en 
qualitat d’observadors i a data actual ja hi estem adherits (avui s’ha celebrat 
l’assemblea a la qual hem participat). 

Iolanda Sánchez pregunta per les accions concretes. 

Carles Anson respon que a la presentació del projecte s’abordarà tota aquesta 
informació. 

Josep Gomariz explica que per una qüestió de prioritat s’ha començat a 
treballar la vessant territorial, que és el que ofereix aquesta xarxa.  

Encarna Grifell pregunta si està relacionat amb RSCAT (Xarxa de 
responsabilitat social de Catalunya de la Generalitat). 

Carles Anson explica que el document base del projecte de Responsabilitat 
Social a l'Ajuntament recull els principis de la RSCAT. 

 

5.- Convenis Esports 

1. Conveni de concessió de subvenció entre el Consell Català de l’Esport i 
l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, per al finançament de la construcció 
del “Pavelló Poliesportiu”. 

 Pere Cayuela explica que es tracta del poliesportiu de l’Arjau, que no es va 
tirar endavant per manca de finançament. Amb aquest conveni, l’Institut 
Català de Finances concedirà a l’Ajuntament un crèdit de 672.000,00 €, a 
través del Consell Català de l’Esport. 

 Iolanda Sánchez, en relació a la subvenció del PUOSC per a la construcció 
del poliesportiu de l’’Arjau que es va canviar de destinació per a la 
construcció de l’espai jove, diu que s’hauria de mirar si es pot rescabalar 
per destinar-la a un altre equipament. 

 Neus Lloveras contesta que s’ha mirat si es pot aplicar a inversions ja fetes 
i no és possible; ara s’està investigant si es pot aplicar un canvi de projecte, 
per aplicar  la subvenció a altres inversions previstes. 

 

2. Conveni per a la realització d’un “curs de salvament aquàtic” entre 
l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú i l’Àrea d’Esports de la Diputació de 
Barcelona. 

 Pere Cayuela explica que ja fa tres anys que es fa aquest curs. 

 

3. Conveni de col�laboració entre l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú i la 
Federació Catalana de Futbol. 

 Pere Cayuela explica que la Federació Catalana de Futbol estava cercant 
una seu fixa per als campionats de futbol platja i els entrenaments de les 
seleccions autonòmiques femenina i masculina. 



 

 El conveni regula la cessió d’ús d’espais a la platja per als entrenaments 
(pla d’usos) i l’organització dels campionats de la propia Federació a 
Vilanova. 

 Iolanda Sánchez pregunta si es perdrà el torneig popular de futbol platja 

 Pere Cayuela contesta que no, que és a més a més, que aquesta competició 
és per entitats federades. 

 

4. Continuïtat del conveni vigent entre el Consorci Sanitari del Garraf i 
l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú per l’any 2012. 

 Pere Cayuela explica que la col�laboració consisteix en la realització de 
revisions mèdiques periòdiques a les persones grans que fan activitat física, 
suport al programa PAFES i serveis d’atenció sanitària a les activitats 
esportives. 

 

5. Conveni entre l’Associació Estació Nàutica Vilanova i la Geltrú i l’Ajuntament 
de Vilanova i la Geltrú. 

 Pere Cayuela explica que l’Associació Estació Nàutica es propietària d’uns 
mòduls prefabricats, que estan situats al parc de Ribes Roges. Actualment 
no en fan cap ús i hi ha altres entitats interessades en fer-ne ús. El conveni 
regula la cessió d’aquests mòduls a l’ajuntament a canvi de l’import de 
10.360,77 € que l’Estació Nàutica deu a l’Ajuntament en concepte d’unes 
quotes que l’entitat tenia pendents de pagament a ports de la Generalitat i 
que Ports va repercutir en l’Ajuntament. 

 Iolanda Sánchez proposa pensar en una escola municipal de vela, i que per 
fer-ho possible cal que l’Ajuntament hi tingui un paper actiu 

 Pere Cayuela diu que s’ha fet gestions amb l’IES Manuel de Cabanyes per 
fer cicle formatiu de vela, però que de moment ho té aturat Ensenyament. 

 Iolanda Sánchez creu que s’hauria de fer alguna cosa per evitar l’impacte 
paisatgístic del mòdul que hi ha a la platja amb el rètol ROC ROI.   

 

6. Conveni de col�laboració entre l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú i el Parc 
del Garraf Sport AIE. 

 Pere Cayuela explica que l’objecte del conveni és establir les condicions 
relatives a la quota de natació, la bonificació a les persones en situació 
d’atur i els cursets de natació. 

 A petició dels grups, s’acorda que s’enviarà el conveni. 

 

7. Convenis consergeria de cap de setmana a les instal�lacions esportives. 



 

 S’informa que s’han aprovat aquests convenis, que s’inicien a data 1 de 
març, i que s’han signat amb les entitats esportives, i que no hi ha canvis 
en les persones contractades: 

- Pavelló Casernes: Club Patí Vilanova 

- La Collada i Complex de futbol: La Fundació Unió d’Esport Base 

- Poliesportiu del Garraf i pistes Atletisme  Club Esportiu Vilanova 

 

6 - Recursos Humans 

Francesc Torres informa dels canvis organitzatius que es posaran en 
funcionament a curt termini: 

- Cap d’Esports: Ricard Belascoain  

- Cap de servei de Desenvolupament Local - Promoció de la Ciutat: Pere 
Cayuela. 

- El cap de servei de Manteniment Ciutat, Jordi Campamà, incorporarà a les 
seves responsabilitats les de cap de Servei de Serveis Viaris i Mobilitat. 

- Antoni Ruíz, fins ara cap de servei de Via Pública i Mobilitat, s’incorpora com 
a tècnic al Servei de Desenvolupament Local - Promoció de la Ciutat. 

- Enric Garriga, fins ara director tècnic del Consorci Colls-Miralpeix, incorpora 
a les seves responsabilitats les de cap de servei de Medi Ambient. 

- Josep Antoni Herrera, fins ara cap de servei de Medi Ambient, continuarà a 
Medi Ambient com a tècnic. 

- Cap de servei de Joventut: Elvira Anna Targa 

- Cap de servei de Convivència: Núria Illa 

- Laura Vinyals, que estava a Alcaldia, ha passat a l’IMET 

- Mercè Grau: portarà temes de comunicació ubicada a Alcaldia  

 

Encarna Grifell pregunta si la Núria Illa està fent les tasques que feia el Carles 
Anson, i si en el cas de Joventut la plaça de l’Elvira Targa és un increment 
perquè el Jordi Porras continua sent cap de servei. 

Francesc Sanchez respon que aquests nous caps de servei, ara no cobren el 
mateix. 

Francesc Torres diu que la comissió de llocs de treball valorarà els canvis i es 
modificarà el Catàleg de llocs de treball. 

 

7- Contractació de gestió dels serveis per desenvolupar la secció del 
Pla de drogues 



 

Josep M. Serra informa que s’ha de procedir a la contractació per a la 
realització de les accions del Pla de drogues corresponents a l’any 2012. La 
previsió és de 834 hores anuals, amb un cost aproximat de 20.000 €, i es 
portarà a terme per procediment negociat. 

Encarna Grifell pregunta si és el que feia ATRA 

Francesc Sanchez respon que sí, que el seu treball ha estat satisfactori i que 
s’espera que es tornin a presentar. 

Josep M. Serra explica que en el sí del Pla de drogues es va crear una comissió 
política que caldria actualitzar. 

Francesc Sanchez indica que el funcionament d’aquesta organització resulta 
farragós i planteja fer el seguiment del Pla des de la mateixa Comissió 
Informativa. 

Encarna Grifell comenta que sí, que ja s’havia parlat també abans de fer-ho 
així. 

Francesc Sanchez explica que la Mancomunitat Penedès-Garraf vol deixar de 
prestar el servei del CAS (Centre atenció i seguiment drogodependències) i que 
semblava que el Consorci Sanitari del Penedès podria ser l’encarregat de 
prestar-ho. A la reunió mantinguda recentment amb la Dra. Núria Puig, 
(directora sectors sanitaris Alt Penedès i Garraf del Servei Català de la Salut), 
va manifestar que servei seria prestat a partir d’ara  pel Sagrat Cor de 
Martorell, perquè consideren que són especialistes en aquest tipus de servei. 

Encarna Grifell manifesta que les Germanes Hospitalàries del Sagrat Cor es una 
entitat privada i que costa d’entendre que se’ls pugui adjudicar directament la 
gestió. Explica que el CAS està a la xarxa de salut mental i de drogoaddiccions 
i que al territori disposem del Consorci Sanitari del Garraf i Sant Joan de Déu 
que poden fer-se’n càrrec. 

Francesc Sanchez contesta que falta acabar-ho de concretar i està d’acord en 
que si el servei no el pot prestar la Mancomunitat té més sentit que ho faci una 
entitat del Garraf. 

Iolanda Sánchez pregunta perquè no ho pot fer la Mancomunitat 

Francesc Sanchez contesta que és un tema econòmic, que tal i com està 
dimensionat presenta problemes de rendibilitat.   

Josep M. Serra puntualitza que els Ajuntament aporten una part del cost del 
CAS que està destinada a la realització d’activitats de prevenció; l’activitat 
assistencial és a càrrec del CatSalut. 

Encarna Grifell demana que s’informi quan es sàpiga qui ho gestionarà. 

 

8- Aprovar la llista d’entitats que es donen d’alta al Registre Municipal 
d’Entitats i Associacions 



 

Griselda Castelló informa que s’han donat d’alta 6 noves entitats al registre 
municipal. A les entitats se’ls demana que estiguin inscrites a aquest registre 
per accedir als ajuts i subvencions de l’Ajuntament. 

Les entitats són:  

ASSOCIACIÓ DE VOLUNTARIS/ES DE PROTECCIÓ CIVIL DE VILANOVA I LA 
GELTRÚ: coordinar l'aportació desinteressada del voluntariat en tasques de 
protecció civil dins el municipi. 

ASOCIACIÓN NACIONAL DE AFECTADOS POR ADOPCIONES IRREGULARES 
(ANADIR): recuperar la verdad sobre el origen de las personas que fueron 
víctimas de adopciones irregulares. 

ASSOCIACIÓ DE PODCASTING FEM DIUMENGE: divulgació del podcast com a 
mitjà d'expressió i comunicació. 

ASSOCIACIÓ CERCAVILA DE L'IMAGINARI: portar el seguiment del Cercavila 
sobre les llegendes i tradicions de Vilanova i la Geltrú. 

CLUB ESPORTIU PALESTRA: té com a principal modalitat o disciplina esportiva 
l'excursionisme. Inclou també les modalitats: excursionisme esportiu, 
alpinisme i escalada. 

ASSOCIACIÓ D'AMICS DE LA UNESCO DEL GARRAF: promoció dels drets 
humans, dels drets dels pobles, de la solidaritat internacional i de la pau. 

El total d’entitats inscrites actual és de 274. 

 

9- Signatura conveni SIPCAT amb el Departament d’Interior 

Francesc Sanchez informa que demà es farà la Junta Local de Seguretat amb 
l’assistència del conseller d’Interior. 

Dionís Ginés explica que s’ha signat un conveni amb el Departament d’Interior 
per a la cessió d’ús del programari  de gestió i suport als processos de les 
policies locals  denominat SIPCAT.  

Encarna Grifell pregunta si la informació és compartida 

Dionís Ginés respon que és introduïda per l’ajuntament i que la Generalitat pot 
consultar-la. Actualment ja s’està treballant amb un programa de la Generalitat 
per temes penals. Aquest programari inclou gestions d’altre tipus: gestió 
administrativa,  planificació i direcció, gestió de normativa i procediments i 
altres eines com la gestió electrònica de serveis i tràmits i la certificació 
electrònica denúncies. 

Encarna Grifell pregunta si el servidor està a la Generalitat. 

Dionís Ginés respon que està a Vilanova, compartit amb els mossos. 

Encarna Grifell pregunta si també es comparteix amb la policia nacional. 

Dionís Ginés respon que no, que usen un altre aplicatiu. 

 



 

10- Torn obert de paraules 

 

Accions de prevenció i actuació desnonaments 

Núria Cortada fa entrega de l’informe d’actualització de les accions de 
prevenció i actuació enfront dels desnonaments i explica les accions que s’hi 
recullen i en quin moment de gestió es troben. 

Francesc Sanchez explica que s’ha intervingut en els dos casos més greus que 
han ocorregut recentment: en un cas amb la intervenció de l’alcaldessa i en 
l’altre amb la gestió d’un ajut d’entrada d’habitatge. 

Iolanda Sánchez, com a presidenta de l’Àrea d’Ordenació Territorial i Habitatge 
del Consell Comarcal del Garraf, explica que des d’aquesta entitat es vol 
impulsar una Mesa d’Habitatge.  

La Diputació, a través de la xarxa de Serveis Locals d’Habitatge, ofereix suport 
als ajuntaments i consells comarcals, i es pot vehicular aquest suport a través 
del Consell Comarcal. 

 

Canvis Àrea Serveis a les Persones 

Francesc Sanchez vol explicar que els canvis que s’han produït amb la 
incorporació de la Blanca Albà com a regidora de Serveis Socials no afecten 
l’estructura tècnica de l’àrea. La Núria Cortada continua sent la coordinadora 
de Serveis Socials, Salut i Convivència, encara que hi hagi dos regidors. 

Encarna Grifell intervé per explicar que en el projecte d’atenció integrada que 
es va iniciar a l’anterior mandat corporatiu, el fet que les dues regidories 
estiguessin juntes (serveis socials i salut) forma part del projecte. És difícil 
explicar un model d’atenció integrada amb dos regidors diferents. 

Francesc Sanchez respon que creuen que sí que és possible, perquè es tracta 
d’un treball en equip. 

Blanca Albà diu que canvia el polític responsable, però no l’estructura tècnica. 

Encarna Grifell diu que per ella és important que hi hagi un cap polític perquè 
que no hi sigui ho dificulta; hi ha moltes experiències en conselleries, ministeris 
i ajuntaments; no és impossible però ho dificulta. 

Francesc Sanchez diu que no comparteix aquesta manera de veure-ho. 

Encarna Grifell respon que són dues maneres de veure-ho. 

 

Acomplert l’objecte de la convocatòria, la presidència de la Comissió dóna per 
acabat l’acte i s’aixeca la sessió, a les 21.35 hores, de la qual com a secretària, 
estenc aquesta acta. 

_______________________________________________________________ 

 



 

Complert l’objecte de la convocatòria, s’aixeca la sessió a les 23.20 hores, de 
la qual s’estén aquesta acta que firma la presidenta amb mi, el secretari. 
 


