
 

El debat d’aquest Ple es troba recollit a la gravació de la sessió plenària que 
va efectuar Canal Blau. Hi podeu accedir seguint l’enllaç següent: 
 
http://www.canalblau.cat/ple-de-vilanova-i-la-geltru-21-12-2015/ 

 
 
 

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT 
DEL DIA 21 DE DESEMBRE DE 2015 

 
 
Acta núm. 15 
 
A Vilanova i la Geltrú, quan són les 18:00 hores del dia 21 de desembre de 
2015, sota la presidència de la senyora alcaldessa, NEUS LLOVERAS I 
MASSANA (CiU), es reuneixen al saló de sessions de la Casa de la Vila les 
persones següents: 

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



 

 
INTERVENTOR GENERAL 
CÈSAR RODRÍGUEZ SOLÀ 

 
per efectuar una sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament en primera 
convocatòria. 
 
Excusa la seva assistència la Sra. BLANCA ALBÀ PUJOL (CiU). 
 
La Sra. GISELA VARGAS REYES (PSC) abandona la sessió a les 18.30 
hores, després de la votació del punt núm. 10 de l’ordre del dia. 
 
Els punts de l’ordre del dia són els següents: 
 

ORDRE DEL DIA 
 
Secretaria General 

    

  1.  Aprovació, si escau, dels esborranys de les actes de les sessions del Ple 
de l’Ajuntament de 2 de novembre (ordinària) i de 7 de novembre 
(extraordinària) de 2015. 

 
JUNTA GENERAL ICVSAM 

 
   2.  Aprovació, si escau, de l’esborrany de l’acta de la sessió de la Junta 

General d’ICVSAM de 27 de juliol de 2015. 
 
 

PLE DE L’AJUNTAMENT 
 
COMISSIÓ INFORMATIVA DE SERVEIS CENTRALS, SEGURETAT I 
HISENDA 
 
ÀREA D’ALCALDIA-PRESIDÈNCIA 
 
Secretaria General 
 
  3.  Nomenament de representants a la secció “Red Española de Ciudades 

por el Clima” de la Federación Española de Municipios y Provincias. (Exp. 
235/2015-SEC) 

  4.  Aprovació, si escau, de la periodicitat de les sessions del Ple, any 2016. 
(Exp. 372/2015-SEC). 

 



 

ÀREA DE SERVEIS CENTRALS, SEGURETAT I HISENDA 
 
Recursos Humans 
 
  5.  Convalidació de l’acord de JGL de 08.09.2015, de sol·licitud al SOC 

d’atorgament de subvencions en el marc del Programa Treball i Formació 
PRMI (EMO/244/2015). (Exp. 437/2015-RH) 

  6.  Ratificació, si escau, dels acords de la Junta de Govern Local sobre 
valoració de llocs de treball. (Exp. 351/2015-RH) 

 
Intervenció Municipal 
 
  7.  Aprovació, si escau, de la modificació de crèdits del Pressupost municipal 

núm. 35/2015. (Exp. 100/2015-INT) 
  8. Aprovació, si escau, d’un conveni de pagament de deutes entre 

l’Ajuntament i l’Institut Municipal d’Educació i Treball (IMET). (Exp. 
101/2015-INT) 

  9.  Aprovació, si escau, d’una bestreta a Neàpolis per al desenvolupament de 
la inversió del viver d’empreses. (Exp. 102/2015-INT) 

10.  Aprovació, si escau, de la revisió del Pla de Sanejament per als exercicis 
2015-2019. 

 
URGÈNCIA 

 
Intervenció Municipal 
 

10 bis. Aprovació, si escau, d’una proposta de contractació d’un préstec de 
sanejament. 

 
 
COMISSIÓ INFORMATIVA DE POLÍTIQUES DE CIUTADANIA 
 
ÀREA DE NOVA GOVERNANÇA I COMUNICACIÓ 
 
Govern Obert 
 
11.  Convalidació, si escau, de l’acord de JGL de 13.10.2015, d’aprovació del 

conveni de col·laboració entre el Departament de Governació i Relacions 
Institucionals de la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Vilanova i la 
Geltrú per a l’aplicació de polítiques de govern obert. (Exp. 328/2015-
PAR) 

12.  Aprovació del quadre d’indicadors i procediment per a l’impuls de les 
polítiques de transparència a l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. (Exp. 
387/2015-SEC) 



 

 
 
 
ÀREA DE POLÍTIQUES DE CIUTADANIA 
 
Cultura 
 
13.  Aprovació si escau, de la modificació conceptual del pressupost presentat 

al FEDER del Projecte: El Far, centre d’interpretació i acollida turística de 
Vilanova i la Geltrú. (Exp. 225/2015-CUL) 

14.  Aprovació, si escau, de la composició de la comissió mitxa prevista en el 
conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, la 
Fundació Privada Sant Antoni Abat i els impulsors de la comissió Centre 
de Cultura Popular i Tradicional “Casa de la Festa”. (Exp. 231/2015-CUL) 

15.  Aprovació de la proposta del Patronat de l’Organisme Autònom Local de 
Patrimoni Víctor Balaguer, de nomenament de la gerència. (Exp. 11/2015- 
BMVB) 

 
Convivència i Equitat 
 
16.  Adhesió al manifest institucional del Dia Internacional per a l’eliminació de 

la violència envers les dones del 25 de novembre de 2015. (Exp. 15/2015- 
CON) 

17.  Convalidar l’acord de la JGL d’11.11.2015, d’encàrrec de gestió a l’Institut 
Municipal d’Educació i Treball (IMET), per a la realització de les accions 
formatives del mòdul B de coneixements laborals en el marc d’acollida de 
les persones estrangeres immigrades. (Exp. 14/2015-CON) 

 
Salut 
 
18.  Convalidació, si escau, dels acords de JGL de 05.05.2015 i de 

20.10.2015, de pagament al Consorci de Serveis a les Persones de 
Vilanova i la Geltrú per al desenvolupament del Programa d’Educació 
Alimentària i Nutricional. (Exp. 51/2015-SAL) 

 
Serveis Socials 
 
19.  Aprovació, si escau, del pagament al Consorci de Serveis a les Persones 

de Vilanova i la Geltrú, per a l’increment de les hores d’atenció a domicili 
durant l’any 2015. (Exp. 573/2015-SSO) 

20.  Aprovació, si escau, del conveni de col·laboració entre l’Ajuntament i 
Caritas Diocesana Sant Feliu, de suport a infants amb vulnerabilitat 
alimentària durant el curs 2015-2016. (Exp. 618/2015-SSO) 

 



 

Esports 
 
21.  Aprovació, si escau, de l’atorgament d’una subvenció extraordinària per al 

Club Nou Futbol Base Vilanova 2015. (Exp. 269/2015-SUB) 
 
COMISIÓ INFORMATIVA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA, OCUPACIÓ I 
INNOVACIÓ 
 
ÀREA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA, OCUPACIÓ I INNOVACIÓ 
 
Promoció Econòmica i Projecció Exterior 
 
22. Aprovació, si escau, del Plec de clàusules jurídiques i 

economicoadministratives que regeixen la concessió de domini públic de 
les parades números 31 i 67 del Mercat del Centre i les parades números 
1, 2, 3, 4, 6, 11, 13, 21 i 22 del Mercat de Mar, dels Mercats Municipals de 
Vilanova i la Geltrú, i la convocatòria del procediment de licitació. (Exp. 
39/2015-CONT) 

 
COMISSIÓ INFORMATIVA DE TERRITORI I ESPAI URBÀ 
 
ÀREA DE TERRITORI I ESPAI URBÀ 
 
Urbanisme 
 
23.  Verificació del Text refós de la modificació puntual del Pla General 

d’Ordenació Urbana a la finca “Mas Ricart” de Vilanova i la Geltrú, 
promoguda per l’Ajuntament. (Exp 16/13) 

24.  Verificació de la documentació complementària requerida per la Comissió 
Territorial d’Urbanisme de Barcelona, segons acord de data 16.12.2010, 
relativa a l’expedient de Modificació puntual del Pla General d’Ordenació 
a l’àmbit del sector Cap de Creu – Sant Onofre – Rambla Samà (subzona 
9a), incloent les finques 2, 2b i 4 del carrer Sant Onofre i les finques 19, 
21 i 23 del carrer Santa Anna de Vilanova i la Geltrú. (Exp. 54/08-2) 

25.  Verificació del segon Text refós del Pla Especial i Catàleg de Masies i 
Cases Rurals del sòl no urbanitzable de Vilanova i la Geltrú. (Exp. 15/09-
B) 

 
Habitatge 
 
26.  Aprovació, si escau, de l’addenda de pròrroga al conveni de col·laboració 

entre l’agència de l’habitatge de Catalunya i l’Ajuntament de Vilanova i la 
Geltrú, per a la cessió temporal de l’ús d’habitatges de titularitat 
administrats per l’agència. (Exp. 87/2015-HAB) 



 

 
 
Serveis Viaris 
 
27.  Expedient de contractació i obertura del procediment d’adjudicació per a 

la contractació dels serveis de manteniment i neteja dels Parcs i Jardins 
del municipi de Vilanova i la Geltrú, Zona A. (Exp. 32/2015-CONT) 

28.  Aprovació, si escau, dels acords de resolució dels expedients 
sancionadors núm. 1/2015-UES, 28/2015-UES, 30/2015-UES, 34/2015-
UES, 37/2015-UES, per infracció de l’Ordenança sobre la tinença 
d’animals de companyia. 

 
 
CONTROL DELS ÒRGANS DE LA CORPORACIÓ: 
 
Serveis Socials 
 
29.  Donar compte dels indicadors socials del 2n i 3r trimestre 2015. (Exp. 

617/2015-SSO) 
 
 
MOCIONS 
 
Grup Municipal de la CUP 
 
30.  Moció per a la millora de la gestió dels residus municipals a Vilanova i la 

Geltrú. 
31.  Moció per recuperar la gestió i la recaptació d’impostos. 
32.  Moció per a la promoció del grafit artístic. 
 
Grup Municipal de SOM VNG 
 
33.  Moció per a la creació de l’Observatori de la Transparència de Vilanova i 

la Geltrú. 
34.  Moció de suport a un referèndum als i a les estudiants del sistema 

universitari català sobre l’aplicació del Decret 43/2015. 
 
Grups Municipals de CiU i ERC, amb el suport de la CUP 
 
35.  Moció de suport a la resolució 1/XI del Parlament de Catalunya. 
 
Grup Municipal d’ERC, amb el suport de CiU i PSC 
 
36.  Moció en suport als afectats de síndromes de sensibilització central. 



 

Grup Municipal d’ERC 
 
37.  Moció demanant la implementació de la Llei 11/2014, per garantir els 

drets de lesbianes, gais, transgèneres i intersexuals, i per eradicar 
l’homofòbia, la bifòbia i la transfòbia. 

 
Grup Municipal de C’s 
 
38.  Moción solicitando la implantación de la Ley 11/2014, para garantizar los 

derechos de lesbianas, gays, bisexuales, transgéneros e intersexuales, y 
para erradicar la homofobia, la bifobia y la transfobia. 

39.  Moció relativa a la creació d’una Comissió Informativa de caràcter 
especial sobre la venda ambulant (Top Manta). 

 
Grup Municipal Socialista, amb el suport de CiU 
 
40.  Moció a favor de la reforma horària. 
41.  Moció en defensa de la rebaixa de l’IVA cultural que afecta a la creació i 

producció de proximitat i a l’accés a la cultura en l’àmbit local. 
 
PREGUNTES 
 
42.  Preguntes del Grup Municipal de la CUP: 

Sobre el manteniment de les instal·lacions esportives. 
Sobre la publicitat a la via pública. 

43.  Pregunta del Grup Municipal d’ERC: 
Sobre l’estat d’execució del cens de pisos buits a Vilanova i la Geltrú. 

44.  Preguntes del Grup Municipal de C’s: 
Sobre l’ocupació de la via pública amb taules informatives dels partits 

polítics. 
Sobre el funcionament de l’aigua calenta al camp de futbol. 

45.  Preguntes del Grup Municipal del PP: 
Sobre centres d’estudi públics alternatius a les biblioteques. 
Sobre les actuacions dutes a terme en un solar del c/Agricultura. 

 
PRECS 

 
 

1. SECRETARIA GENERAL. APROVACIÓ, SI ESCAU, DELS 
ESBORRANYS DE LES ACTES DE LES SESSIONS DEL PLE DE 
L’AJUNTAMENT DE 2 DE NOVEMBRE (ORDINÀRIA) I DE 7 DE 
NOVEMBRE (EXTRAORDINÀRIA) DE 2015. 

 



 

    

S’aproven els esborranys de les actes esmentades per unanimitat dels 
presents, amb un total de 24 vots (5 vots de CiU, 5 vots del PSC, 5 vots de la 
CUP, 4 d’ERC, 2 de C’s, 2 de SOM VNG i 1 del PP). 
 

    

JUNTA GENERAL ICVSAM 
 

2.  APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’ESBORRANY DE L’ACTA DE LA 
SESSIÓ DE LA JUNTA GENERAL D’ICVSAM DE 27 DE JULIOL DE 
2015. 

 
S’aprova l’esborrany de l’acta esmentada per unanimitat dels presents, amb 
un total de 24 vots (5 vots de CiU, 5 vots del PSC, 5 vots de la CUP, 4 d’ERC, 
2 de C’s, 2 de SOM VNG i 1 del PP). 

    

PLE DE L’AJUNTAMENT 
 

COMISSIÓ INFORMATIVA DE SERVEIS CENTRALS, 
SEGURETAT I HISENDA 

 
ÀREA D’ALCALDIA-PRESIDÈNCIA 
 

3.  SECRETARIA GENERAL. NOMENAMENT DE REPRESENTANTS 
A LA SECCIÓ “RED ESPAÑOLA DE CIUDADES POR EL CLIMA” 
DE LA FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE MUNICIPIOS Y 
PROVINCIAS.  (EXP. 235/2015-SEC) 

 
Relació de fets 
 
I. En data 21 d’octubre de 2015, mitjançant correu electrònic del Sr. Juan 

Ávila Francés, secretari general de la Federación Española de Municipios y 
Provincias, secció Red Española de Ciudades por el Clima, es demana a 
l’Ajuntament que s’actualitzin les dades del representant municipal, tant 
tècnic com polític, a la Red Española de Ciudades por el Clima. 

 
II. D’acord amb el que estableix l’article 4 de les normes de funcionament de 

la Secció de la FEMP “Red Española de Ciudades por el Clima”. 
 

Fonaments de dret 
 



 

− Reglament de funcionament i règim jurídic de les entitats locals,  aprovat 
per Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre. 
 

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

− Normas de funcionamiento de la Sección de la FEMP “Red Española de 
Ciudades por el Clima” 
 

 
Aquest Ple de l’Ajuntament aprova el següent 
 

ACORD: 
 
“PRIMER.  DESIGNAR el Sr. Gerard Llobet Sánchez com a representant 
polític i el Sr. Enric Garriga Elies com a representant tècnic de l’Ajuntament de 
Vilanova i la Geltrú. 
 
SEGON. NOTIFICAR als interessats i a la Federación Española de Municipios 
y Provincias, secció Red Española de Ciudades por el Clima.” 
 
 
Es vota la proposta, la qual s’aprova amb el resultat següent: 
 
                                   Vots a favor: CiU (5), PSC (5), ERC (4), C’s (2), SOM 

VNG (2) i PP (1) = 19 vots 
     Abstencions:  CUP = 5 vots 
 

 
4.  SECRETARIA GENERAL. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA 

PERIODICITAT DE LES SESSIONS DEL PLE, ANY 2016. (EXP. 
372/2015-SEC). 

 
Relació de fets 
 
Vist que, d’acord amb la legislació vigent i amb l’article 26 a) del Reglament 
Orgànic Municipal, s’ha de procedir a l’establiment de la periodicitat de les 
sessions del Ple corresponents a l’any 2016. 
 
Atès que de conformitat amb el que disposen els articles 130, 131 i 132 del 
Reglament Orgànic Municipal, el Ple, segons la Llei 7/85, de 2 d’abril, 
reguladora de les bases del règim local, pot celebrar sessions ordinàries o 
extraordinàries, i celebrarà en tot cas les sessions ordinàries amb periodicitat 
mensual. 
 



 

Fonaments de dret 
  
De conformitat amb el que disposa l’article 38 del Reglament d’organització, 
funcionament i règim jurídic de les entitats locals, aprovat per Reial decret 
2568/1986, de 28 de novembre, en concordança amb l’article 46.2.a) de la Llei 
7/85, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local i amb l’art. 26.a) del 
ROM, d’establiment de la periodicitat de les sessions ordinàries del Ple. 
 
Per tot això, aquest Ple de l’Ajuntament aprova el següent 
 

ACORD 
 
“PRIMER. Establir que les sessions ordinàries del Ple de la Corporació que es 
celebraran amb caràcter ordinari, tindran lloc el primer dilluns, no festiu, de 
cada mes, a les 18:00 hores, en el Saló de Plens de l’Ajuntament, o lloc 
habilitat a l’efecte. 
 
SEGON. Aprovar la proposta de calendari de les sessions ordinàries del Ple 
per a l’any 2016 següent: 
 



 

CALENDARI SESSIONS PLE 2016 
 

 

 

Presentació 
d’expedients a 
Secretaria per a CI 

 

 

Convocatòria 
Comissions 
Informatives 

 

 

Sessió Comissions 
Informatives 

Presentació mocions 

Convocatòria Junta 
de Portaveus 

 

Presentació proposicions 
de l’Alcaldia per a Ple 

Sessió Junta de Portaveus 

 

Convocatòria 
Ple 

 

Sessió de 
Ple 

      

05/01/2016 07/01/2016 11/01/2016 13/01/2016 14/01/2016 18/01/2016 

20/01/2016 21/01/2016 25/01/2016 27/01/2016 28/01/2016 01/02/2016 

24/02/2016 25/02/2016 29/02/2016 02/03/2016 03/03/2016 07/03/2016 

22/03/2016 23/03/2016 29/03/2016 30/03/2016 31/03/2016 04/04/2016 

20/04/2016 21/04/2016 25/04/2016 27/04/2016 28/04/2016 02/05/2016 

25/05/2016 26/05/2016 30/05/2016 01/06/2016 02/06/2016 06/06/2016 

21/06/2016 22/06/2015 27/06/2016 29/06/2016 30/06/2016 04/07/2016 

13/07/2016 14/07/2016 18/07/2016 20/07/2016 21/07/2016 25/07/2016 

31/08/2016 01/09/2016 05/09/2016 07/09/2016 08/09/2016 12/09/2016 

21/09/2016 22/09/2016 26/09/2016 28/09/2016 29/09/2016 03/10/2016 

25/10/2016 26/10/2016 31/10/2016 02/11/2016 02/11/2016 07/11/2016 

02/12/2016 05/12/2016 12/12/2016 14/12/2016 14/12/2016 19/12/2016 



 

TERCER. Facultar la senyora alcaldessa per suspendre la celebració del Ple 
ordinari del mes d’agost, com a conseqüència del període vacacional, quan 
això no perjudiqui la gestió dels assumptes municipals, així com per a 
posposar o avançar la celebració de les sessions ordinàries del Ple dins del 
mateix mes de la seva celebració, quan el dia fixat sigui festiu, o es trobi inclòs 
en un període vacacional. 
 
QUART. Comunicar aquest acord a tots els regidors afectats i als caps dels 
diferents Serveis Municipals, per al seu coneixement i a l’efecte que 
correspongui.” 
 
 
Es vota la proposta, la qual s’aprova per unanimitat dels presents, amb un 
total de 24 vots (5 vots de CiU, 5 vots del PSC, 5 vots de la CUP, 4 d’ERC, 2 
de C’s, 2 de SOM VNG i 1 del PP). 

    

    

 
ÀREA DE SERVEIS CENTRALS, SEGURETAT I HISENDA 

 
5.  RECURSOS HUMANS. CONVALIDACIÓ DE L’ACORD DE JGL DE 

08.09.2015, DE SOL·LICITUD AL SOC D’ATORGAMENT DE 
SUBVENCIONS EN EL MARC DEL PROGRAMA TREBALL I 
FORMACIÓ PRMI (EMO/244/2015).  (EXP. 437/2015-RH) 

 
Relació de fets 
 
En data 8 de setembre de 2015, la Junta de Govern Local en sessió ordinària 
va aprovar el dictamen amb número d’identificador de l’expedient 437/2015-
RH quin acord resolia: 
 

“PRIMER.- Sol·licitar al Servei d’Ocupació de Catalunya del Departament de 
Treball de la Generalitat de Catalunya, de conformitat amb la resolució 
EMO/244/2015, de 29 de juliol, publicada al DOGC 6929 de 6 d’agost de 2015, 
l’atorgament de subvencions en el marc del Programa Treball i Formació. 
 
SEGON.- Les accions a realitzar per la corporació per portar a terme el 
Programa  Formació i Treball PIRMI 2015, i desenvolupar els treballs de 
caràcter públic i interès social es concreten en els projectes següent:  
 

1.  Treballs complementaris de suport a la Unitat de Serveis Municipals:  
 5 Oficials paleta, 5 Operaris USM i 2 Operaris Neteja Viària. En total 12 

contractes. Impulsat pe Servei de  Serveis Viaris, Mobilitat i Manteniment 
Ciutat. 

 



 

2.  Campanya de millora de les instal·lacions dels mercats municipals:  
 2 Operaris/àries. Impulsat pel Servei de Promoció Econòmica i Turisme. 

 
TERCER.- Informar que els contractes de treball tindran obligatòriament una 
durada de sis mesos i una jornada laboral de 37 hores i mitja. El Servei 
d’Ocupació de Catalunya finançarà el 100% de la jornada amb un import màxim 
de 850€ mensuals més import corresponent a les pagues extres durant sis 
mesos. Aquest import correspon al salari base i les pagues extraordinàries 
corresponents, i s’incrementarà amb les despeses de cotització empresarial que 
correspongui. Cada treballador contractat haurà de realitzar dos mòduls de 
formació per a l’ocupació tranversal d’entre 20 i 30 hores. 
 
QUART- Encarregar a l’Institut Municipal d’Educació i Treball (IMET) la 
realització de les accions formatives obligatòries i la gestió al GIA d’aquestes, 
per tots els contractats en el marc del Programa Treball i Formació 2015 PIRMI, 
dels dos mòduls de formació per a l’ocupació transversal, d’entre 20 i 30 hores 
per cada persona participant,  com a centre acreditat i homologat pel Servei 
d’Ocupació de Catalunya. L’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú abonarà a l’IMET 
la part de la subvenció corresponent a al cost de les accions formatives d’acord 
amb els imports màxims  que estableix en la base 7 de l’Ordre 244/2015, de 29 
de juliol, que seran com a màxim de 3€/hora/participant inclosa la despesa 
d’assegurança d’accidents obligatòria de les persones participants en la 
formació. 
 
CINQUÈ.-  El conjunt d’actuacions econòmicament es concreten de la forma 
següent:  

 
14 treballadors  
 

• Cost salarial brut (6 mesos + part proporcional pagues extraordinàries) 
5.949,96 €/treballador: ........................................................... 83.299,44 € 

 
• Cost d’indemnització final de la contractació (part proporcional de 8 dies 

  de salari per cada any de servei) 113,33€/treballador: ............ 1.586,62 € 
 

• Cost Seguretat social ............................................................. 31.118,28 € 
 

• Cost Paga Productivitat (344,55€) ........................................... 4.823,70 € 
 

• Cost Formació aproximat 3€/hora/participant + assegurança  
  (depenent tipus de formació) ................................................... 1.260,00 € 

 
• Vestuari laboral i EPI’s  
 (14 treballs d’ofici per 80 € vestuari i 75€ EPI’s persona) .......... 2.170 € 

 
• Revisió Mèdica personal oficis 38€/revisió ...................................... 532 € 

 
• Material Projectes Serveis Viaris, Manteniment Ciutat i Mobilitat 10.000 € 



 

 
 

Concepte 
Cost 

Total 

Subvenció 

sol·licitada 

Aportació 

Municipal 

Sous  83.299,44 € 83.299,44 € 0 

Indemnització 1.586,62 € 0 1.586,62 € 

Seguretat Social 31.118,28 € 31.118,28 € 0 

Formació 1.260,00 € 1.260,00 € 0 

Paga Productivitat 4.823,70 € 0 4.823,70 € 

Vestuari laboral i EPI’s 2.170,00 € 0 2.170,00 € 

Revisió Mèdica 532,00 € 0 532,00 € 

Materials 10.000,00 € 0 10.000 € 

Total  134.790,04 € 115.677,72 € 19.112,32 € 

 
 

• Algunes de les contractacions s’han d’iniciar com a màxim el 28 de 
novembre i la resta com a màxim el 30 de desembre de 2015, l’import 
dels costos que tenen aportació municipal aplicables al Pressupost 2015 
són els següents: 

 
• Els import dels sous, seguretat social, formació i assegurança de la 

formació,  que són les actuacions i despeses subvencionables, es 
tramitarà la corresponent modificació del Pressupost 2015 per incorporar 
l’ingrés de la subvenció i les despeses esmentades, de manera que es 
consignarà un codi comptable específic per cada concepte per mantenir 
un sistema de comptabilitat separat, tal i com es requereix a l’Ordre que 
regula la subvenció. En el Pressupost 2016 s’incorporaran les partides 
que correspongui. 

 
• El cost de la indemnització per finalització de contractació  com a màxim  

29/06/2016 i de la paga de productivitat anirà a càrrec de les partides de 
sou i salari de cada servei  que s’habilitin a tal efecte en el pressupost 
2016, segons el detall següent:  

 
- Sous i salaris de Promoció Econòmica ......................... 915,76 € 
- Sous i salaris USM ..................................................... 5.494,56 € 
 

       
• El cost del vestuari laboral i EPI’s anirà a càrrec de les partides del 

pressupost 2015 següents: 
 



 

    10.4312.21202 ........................ 310,00 €  
    52.1530.21300 ..................... 1.860,00 € 
 

• El cost del material del Projecte Campanya de Manteniment ciutat, 
equipaments municipals i suport a les activitats festives estivals anirà a 
càrrec de la partida del pressupost 2015 següent: 

 
    52.1533.21000 ................... 10.000,00 € 
 
 

• El cost de les revisions mèdiques dels treballadors personal d’Ofici anirà 
a càrrec de la partida del pressupost 2015 següent: 

 
    04.9202.2270601.......................... 532 € 
 

L’Ajuntament es compromet a dotar les partides pressupostàries necessàries 
per fer front als costos generats pel Programa Treball i Formació PIRMI 2015 
que tinguin repercussió en el Pressupost Municipal 2016. 
 
SISÈ.- Facultar a l’alcaldessa perquè en nom de la corporació signi quants 
documents siguin necessaris per a la formalització del present acord i  per 
formular la sol·licitud al Servei d’Ocupació de Catalunya de la subvenció en el 
marc del Programa Treball i Formació PIRMI 2015 (EMO/244/2015, de 29 de 
juliol)  fins i tot per modificar i concretar els programes per desenvolupar el 
treball de caràcter públic i interès social, adaptant-los a la preassignació 
establerta pel Servei d’Ocupació de Catalunya per al municipi de Vilanova i la 
Geltrú. 
 
SETÈ.- El present acord s’haurà de ratificar pel Ple de la Corporació. 
 
VUITÈ.- Transmetre el present acord al Servei d’Ocupació de Catalunya del 
Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya.”   
 

 
Fonaments de dret 
 
Ordre EMO/244/2015, de 29 de juliol, per la qual s’aproven les bases 
reguladores per a la concessió de subvencions del Programa Treball i 
Formació adreçat a persones en situació d’atur beneficiàries de la renda 
mínima d’inserció destinades a administracions locals, i s’obre la convocatòria 
per a l’any 2015. 
 
Per tot això, aquest Ple de l’Ajuntament aprova el següent 
 

ACORD: 
 



 

“PRIMER. Convalidar l’acord de la Junta de Govern Local aprovat en sessió 
ordinària de dia 8 de setembre de 2015 amb número d’identificador de 
l’expedient 437/2015-RH. 
 
SEGON. Declarar que contra aquesta resolució, que és definitiva en via 
administrativa, es podrà interposar amb caràcter potestatiu recurs de reposició 
en el termini d’un mes a comptar des del dia següent a la recepció d’aquesta 
notificació. Contra la desestimació expressa del recurs de reposició, en el seu 
cas, o bé directament contra aquesta resolució, es podrà interposar recurs 
contenciós administratiu davant els jutjats contenciosos administratius de la 
província de Barcelona en el termini de dos mesos a comptar des del dia 
següent al de la recepció de la notificació corresponent. En el cas que la 
desestimació del recurs de reposició es produís per silenci administratiu –
silenci que es produeix pel transcurs d’un mes a comptar des de la data de la 
seva interposició sense que s’hagi notificat la seva resolució- el termini per a la 
interposició del recurs contenciós administratiu serà de sis mesos a comptar 
des de l’endemà del dia en què el referit recurs de reposició s’entengui 
desestimat. 
 
TERCER. Declarar que aquest Ajuntament disposa de la institució del 
Defensor de la Ciutadania que té entre les seves competències defensar els 
drets dels ciutadans i de les ciutadanes de Vilanova i la Geltrú, en totes 
aquelles actuacions de l’Ajuntament i dels organismes que en depenen. El seu 
servei és gratuït. Si teniu cap discrepància en relació amb aquesta resolució, 
podeu sol·licitar la seva intervenció, sense que suspengui els terminis dels 
recursos corresponents.” 
 
 
Es vota la proposta, la qual s’aprova amb el resultat següent: 
 
   Vots a favor: CiU (5), PSC (4), CUP (5), ERC (4), C’s (2), 
     SOM VNG (2) i PP (1) = 23 vots 
   Abstenció:   Sra. Gisela Vargas, per no ser present a la 
     sala en el moment de la votació. 

    

 
6. RECURSOS HUMANS. RATIFICACIÓ, SI ESCAU, DELS ACORDS 

DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL SOBRE VALORACIÓ DE 
LLOCS DE TREBALL.  (EXP. 351/2015-RH) 

 
Relació de Fets 
 
1. El funcionament de l’administració municipal ha requerit la modificació de 

diversos llocs de treball del catàleg de llocs de treball vigent aprovat. 



 

2. Com a conseqüència de l’aplicació del procediment de valoració de llocs 
de treball, aprovat per la Junta de Govern de 23 de juliol de 2013, de les 
peticions de valoració segons pactes de l’1 d’abril de 2014, s’han creat, 
modificat i suprimit determinats llocs de treball. 
 

Fonaments de dret  
 
1. Article 283.2 del Decret legislatiu 2/2003 de 28 d’abril pel qual s’aprova el 

Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya. 
2. Article 74 Llei 7/2007 de 12 d’abril de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic. 
3. Article 90.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les bases del 

règim local. 
4. Article 29, 30, 31 i 32 del Decret 214/1990 de 30 de juliol. 
5. Acords de la Junta de Govern Local que han aprovat amb caràcter 

provisional les modificacions del catàleg, acord de data 16 de desembre de 
2014, amb número d’expedient 468/2014-RH, acord de data 23 de 
desembre de 2014, amb número d’expedient 476/2014-RH, acord de data 
10 de març de 2015, amb número d’expedient 131/2015-RH, acord de data 
14 d’abril de 2015, amb número d’expedient 178/2015-RH i acord de 12 de 
maig de 2015, amb número d’expedient 247/2015-RH. 

6. Les modificacions del catàleg de llocs de treball del present acord han 
estat prèviament negociades amb els representants sindicals a les 
Comissions de valoració de llocs de treball de data 30/07/2013, 
14/11/2013, 13/02/2014, 19/02/2014, 06/03/2014, 12/03/2014, 21/03/2014, 
02/04/2014, 11/04/2014, 24/04/2014, 09/05/2014, 15/05/2014, 27/05/2014, 
05/06/2014, 13/06/2014, 18/06/2014, 04/07/2014, 10/07/2014, 18/07/2014, 
31/07/2014, 12/11/2014, 20/11/2014, 05/12/2014, 10/12/2014, 12/12/2014, 
15/12/2014, 16/12/2014, 18/12/2014, 18/12/2014, 14/01/2015, 04/02/2015, 
27/02/2015, 11/03/2015, 24/03/2015 i 13/04/2015. 

7. El lloc de treball de Cap Unitat Administrativa Policia Local C1-20 amb 252 
punts tot i que a l’acord de la Junta de Govern Local de data 14 d’abril de 
2015 178/2015-RH es va suprimir, es considera necessari mantenir-ho al 
catàleg per facilitar les necessitats organitzatives del servei i que pugui ser 
ocupat per un treballador de plantilla. 

 
 

ACORD: 
 
PRIMER: 
Modificar el Catàleg de Llocs de Treball vigent en els aspectes següents:  
 
a) Crear el lloc de treball de Tècnic/a Mig Joventut, que figurarà al catàleg de 

la següent manera: 
 Denominació del lloc         Punts   Grup   C Destí   C Específic            Total 



 

 Tècnic/a Mig Joventut         283  A2  21      11.302,16€   30.835,52€ 
 
b) Crear el lloc de treball de Director/a de Mercats, que figurarà al catàleg de 

la següent manera: 
 Denominació del lloc         Punts   Grup   C Destí   C Específic            Total 
 Director/a de Mercats         379  A2   23 16.968,49€    37.524,69€ 
 
c) Crear el lloc de treball d’Inspector/a OMIC, que figurarà al catàleg de la 

següent manera: 
 Denominació del lloc         Punts   Grup   C Destí   C Específic            Total 
 Inspector/a OMIC               219  C1   19 12.901,55€    28.627,89€ 
 
d) Crear el lloc de treball de Tècnic/a responsable OLH, que figurarà al 

catàleg de la següent manera: 
 Denominació del lloc         Punts   Grup   C Destí   C Específic            Total 
 Tècnic/a responsable OLH  379  A2   23 16.968,49€    37.524,69€ 
 
e) Crear el lloc de treball de Tècnic/a Mig de Gestió Tributària, que figurarà al 

catàleg de la següent manera: 
 Denominació del lloc         Punts   Grup   C Destí   C Específic            Total 
 Tècnic/a Mig G.Tributària    379  A2   23 16.968,49€    37.524,69€ 
 
f) Crear el lloc de treball de Tècnic/a Auxiliar d’Alcaldia, que figurarà al 

catàleg de la següent manera: 
 Denominació del lloc         Punts   Grup   C Destí   C Específic            Total 
 Tècnic/a Auxiliar Alcaldia    178  C1   17 10.314,54€    25.411,44€ 
 
g) Crear el lloc de treball de Vigilant Ambiental, que figurarà al catàleg de la 

següent manera: 
 Denominació del lloc         Punts   Grup   C Destí   C Específic            Total 
 Vigilant ambiental                164  C2   15   9.842,08€    22.804,82€ 
 
h) Crear el lloc de treball de Tècnic/a Auxiliar de Gestió Tributària, que 

figurarà al catàleg de la següent manera: 
 Denominació del lloc         Punts   Grup   C Destí   C Específic            Total 
 Tècnic/a Auxiliar  
 Gestió Tributària                 178  C1   17    10.314,54€     25.411,44€ 
 
i) Crear el lloc de treball de Tècnic/a Mig Platges, que figurarà al catàleg de 

la següent manera: 
 Denominació del lloc         Punts   Grup   C Destí   C Específic            Total 
 Tècnic/a Mig Platges           379  A2   23 16.968,49€    37.524,69€ 
 



 

j) Crear el lloc de treball d’Assessor/a Jurídic/a de Secretaria General, que 
figurarà al catàleg de la següent manera:  

 Denominació del lloc         Punts   Grup   C Destí   C Específic            Total 
 Assessor/a Jurídic/a  
 Secretaria General              461      A1       26       20.868,99€     45.321,11€ 
 
k) Crear el lloc de treball de Tècnic/a Mig Inspecció Tributària, que figurarà al 

catàleg de la següent manera: 
 Denominació del lloc         Punts   Grup   C Destí   C Específic            Total 
 Tècnic/a Mig  
 Inspecció Tributària             379  A2   23 16.968,49€    37.524,69€ 
 
l) Suprimir el lloc de treball de Tècnic/a SIAJ  
 Denominació del lloc         Punts   Grup   C Destí   C Específic            Total 
 Tècnic/a SIAJ                      225  A2   20  6.524,88€     25.587,14€ 
 
m) Suprimir el lloc de treball d’Informador/a OMIC  
 Denominació del lloc         Punts   Grup   C Destí   C Específic            Total 
 Informador/a OMIC             190  C1   18 10.783,89€    26.195,79€ 
 
n) Crear el lloc de treball de Tècnic/a Mig Unitat Administrativa de la Policia 

Local, que figurarà al catàleg de la següent manera: 
 Denominació del lloc         Punts   Grup   C Destí   C Específic            Total 
 Tècnic/a Mig  
 Unitat Administrativa          379      A2   23 16.968,49€    37.524,69€ 
 de la Policia Local 
 
o) Crear el lloc de treball d’Agent de la Policia Local amb aspectes de 

dedicació, que figurarà al catàleg de la següent manera: 

                                                                         C.E.segons  C.E.aspectes C.Específic  
Denominació del lloc        Punts  Grup C.Destí   manual      dedicació          total              Total 
Agent de la Policia Local   244     C2  17   15.436,77€   3.046,32€   18.483,09€   32.073,73€ 
amb aspectes de dedicació 
 

Origen i règim d’aplicació de l’import de la part del complement específic 
que respon als aspectes de dedicació no  inclosos al manual 
 
El complement  específic de 244 punts sense nocturnitat i festivitat és de 
15.436,77€. 
La nocturnitat i festivitat inclosa en el complement específic és de  
3.046,32€. Aquest import està integrat per 2.091,31€ de 48 dies treball en 
dissabtes i diumenges i 955,01€ de nocturnitat de 72 nits. 
 
La proposta d’aquest increment esta condicionada a les situacions 
següents: 



 

- Que serà provisional fins a tenir les noves valoracions de llocs de treball 
realitzada per la Diputació de Barcelona, i no donarà lloc, en cap cas, al 
cobrament d’un Complement Personal Transitori Absorbible en cas què 
s’hagi de disminuir la retribució. 

- Que es percebrà fins que hi hagi una sentència judicial, en aquesta 
matèria, derivada dels contenciosos presentats pels sindicats, que 
comporti una resolució diferent a la proposada. És a dir, cas de què 
l’Ajuntament per sentència hagi de pagar als policies locals els plusos de 
dissabte i diumenge i de nocturnitat, o bé als policies de barri el plus de 
penositat o altres, l’increment proposat es reduirà en relació amb el 
col·lectiu que hagi quedat concernit favorablement per la sentència. 

 
p) Crear el lloc de treball de Caporal de la Policia Local amb aspectes de 

dedicació, que figurarà al catàleg de la següent manera: 

                                                                       C.E.segons  C.E.aspectes C.Específic  
Denominació del lloc      Punts  Grup  C.Destí   manual         dedicació         total              Total 
Caporal Policia Local       307     C2 18    19.099,92€   3.046,32€   22.146,24€   36.051,88€ 
amb aspectes de dedicació 
 
Origen i règim d’aplicació de l’import de la part del complement específic que 
respon als aspectes de dedicació no  inclosos al manual 
 

El complement específic de 307 punts sense nocturnitat i festivitat és de 
19.099,92€. 
La nocturnitat i festivitat inclosa en el complement específic és de  
3.046,32€. Aquest import està integrat per 2.091,31€ de 48 dies treball en 
dissabtes i diumenges i 955,01€ de nocturnitat de 72 nits. 
 
La proposta d’aquest increment esta condicionada a les situacions 
següents: 
- Que serà provisional fins a tenir les noves valoracions de llocs 
de treball realitzada per la Diputació de Barcelona, i no donarà lloc, en cap 
cas, al cobrament d’un Complement Personal Transitori Absorbible en cas 
què s’hagi de disminuir la retribució. 
- Que es percebrà fins que hi hagi una sentència judicial, en 
aquesta matèria, derivada dels contenciosos presentats pels sindicats, que 
comporti una resolució diferent a la proposada. És a dir, cas de què 
l’Ajuntament per sentència hagi de pagar als policies locals els plusos de 
dissabte i diumenge i de nocturnitat, o bé als policies de barri el plus de 
penositat o altres, l’increment proposat es reduirà en relació amb el 
col·lectiu que hagi quedat concernit favorablement per la sentència. 
 

q) Crear el lloc de treball de Tècnic/a Mig Enginyeria amb aspectes de 
dedicació, que figurarà al catàleg de la següent manera:  



 

                                                                      C.E.segons  C.E.aspectes C.Específic  
Denominació del lloc      Punts  Grup C.Destí   manual         dedicació        total                Total 
Tècnic/a Mig Enginyeria   379     A2  23   16.968,49€   1.360,80€   18.329,29€   38.885,49€ 
amb aspectes de dedicació 
 

Origen i règim d’aplicació de l’import de la part del complement específic 
que respon als aspectes de dedicació no inclosos al manual 
 
• El Complement Específic segons el Manual de Valoració de llocs de 

treball  de 379 punts és de 16.968,49€ anuals. 
• Per aspectes de dedicació no contemplats en el Manual de Valoració 

de llocs de treball 1.360,80€ anuals. 
 
IMPORT FINAL DEL COMPLEMENT ESPECÍFIC:  18.329,29€/any 

 
� Justificació:  

a) Motivació: per disponibilitat per realitzar treballs en horaris 
nocturns i de caps de setmana. La freqüència no es pot determinar 
amb exactitud segons un quadrant, perquè depèn de les 
actuacions que es planteja el Servei pels requeriments de les 
activitats que tenen lloc a la ciutat. 

b) Comparació interna: la persona que ocupava aquest lloc de treball 
anteriorment percebia una complement pel mateix import. 

 
� Condicionants:  

a) La inclusió d’aquesta quantitat en el Complement Específic 
comportarà que la persona que ocupi el lloc de treball no tindrà 
dret als complements que el Conveni/Pactes estableix per jornada 
partida, dissabte o diumenge, festius i a més a més el treball 
s’efectuarà amb autoregulació horària sense dret a percepció ni 
compensació de treballs extraordinaris, quan es realitzin les 
tasques pròpies del lloc de treball que s’han detectat en 
l’expedient de revisió i valoració del lloc de treball. 

b) Sotmès al resultat de la valoració de llocs de treball de propera 
realització, de manera que en cas de considerar-se que aquest 
lloc de treball té una retribució per sobre del que correspon, 
segons el resultat de la valoració, l’import d’increment del 
Complement Específic que es determina en el present acord no es 
mantindrà com a Complement Personal Transitori. 

 
r) Crear el lloc de treball d’Inspector/a de Serveis viaris amb aspectes de 

dedicació , que figurarà al catàleg de la següent manera:  

                                                                        C.E.segons  C.E.aspectes  C.Específic  
Denominació del lloc        Punts  Grup C.Destí   manual      dedicació          total              Total 
Inspector/a Serveis Viaris   219     C1  19   12.901,55€   1.360,80€   14.262,35€   29.988,69€ 



 

amb aspectes de dedicació 
 

Origen i règim d’aplicació de l’import de la part del complement específic 
que respon als aspectes de dedicació no  inclosos al manual 
 
• El Complement Específic segons el Manual de Valoració de llocs de 

treball  de 219 punts és de 12.901,55€ anuals. 
• Per aspectes de dedicació no contemplats en el Manual de Valoració 

de llocs de treball 1.360,80€ anuals. 
 
IMPORT FINAL DEL COMPLEMENT ESPECÍFIC:  14.262,35€/any 

 
� Justificació:  

a) Motivació: per exigència de disponibilitat per treballar tardes 
pactades i disponibilitat per solucionar incidències fora de l’horari 
habitual. La freqüència no es pot determinar amb exactitud segons 
un quadrant, perquè depèn de les actuacions que es planteja el 
Servei, pels requeriments de les incidències que tenen lloc a la 
ciutat. 

b) Comparació interna: al tractar-se d’un tema de disponibilitat 
s’equipara al cas anterior del Tècnic/a Mig d’’Enginyeria 
(activitats). 

 
� Condicionants:  

a) La inclusió d’aquesta quantitat en el Complement Específic 
comportarà que la persona que ocupi el lloc de treball no tindrà 
dret als complements que el Conveni/Pactes estableix per jornada 
partida, dissabte o diumenge, festius i a més a més el treball 
s’efectuarà amb autoregulació horària sense dret a percepció ni 
compensació de treballs extraordinaris, quan es realitzin les 
tasques pròpies del lloc de treball que s’han detectat en 
l’expedient de revisió i valoració del lloc de treball. 

b) Sotmès al resultat de la valoració de llocs de treball de propera 
realització, de manera que en cas de considerar-se que aquest 
lloc de treball té una retribució per sobre del que correspon, 
segons el resultat de la valoració, l’import d’increment del 
Complement Específic que es determina en el present acord no es 
mantindrà com a Complement Personal Transitori. 

 
s) Crear el lloc de treball de Tècnic/a Especialista Comunicació amb aspectes 

de dedicació, que figurarà al catàleg de la següent manera:  

                                                                        C.E.segons  C.E.aspectes C.Específic  
Denominació del lloc        Punts  Grup C.Destí   manual      dedicació          total              Total 
Tècnic/a Especialista         219     C1  19   12.901,55€   1.360,80€   14.262,35€   29.988,69€ 
Comunicació amb aspectes de dedicació 



 

 
Origen i règim d’aplicació de l’import de la part del complement específic 
que respon als aspectes de dedicació no  inclosos al manual 
• El Complement Específic segons el Manual de Valoració de llocs de 

treball  de 219 punts és de 12.901,55€ anuals. 
• Per aspectes de dedicació no contemplats en el Manual de Valoració 

de llocs de treball 1.360,80€ anuals. 
 
IMPORT FINAL DEL COMPLEMENT ESPECÍFIC:  14.262,35€/any 

 
� Justificació:  

a) Motivació: per exigència de disponibilitat per treballar tardes i caps 
de setmana per atendre l’actualitat dels actes municipal fora de 
l’horari habitual. La freqüència no es pot determinar amb exactitud 
segons un quadrant, perquè depèn de les diferents actuacions que 
es planteja el Servei amb motiu dels diferents actes de totes les 
Regidories Municipals. 

b) Comparació interna: al tractar-se d’un tema de disponibilitat 
s’equipara al cas anterior del Tècnic/a Mig d’’Enginyeria 
(activitats), Inspector/a de Servies Viaris, Tècnic/a Mig de 
Convivència  i Equitat i Tècnic/a Auxiliar de Convivència i Equitat. 

 
� Condicionants:  

a) La inclusió d’aquesta quantitat en el Complement Específic 
comportarà que la persona que ocupi el lloc de treball no tindrà 
dret als complements que el Conveni/Pactes estableix per jornada 
partida, dissabte o diumenge, festius i a més a més el treball 
s’efectuarà amb autoregulació horària sense dret a percepció ni 
compensació de treballs extraordinaris, quan es realitzin les 
tasques pròpies del lloc de treball que s’han detectat en 
l’expedient de revisió i valoració del lloc de treball. 

b) Sotmès al resultat de la valoració de llocs de treball de propera 
realització, de manera que en cas de considerar-se que aquest 
lloc de treball té una retribució per sobre del que correspon, 
segons el resultat de la valoració, l’import d’increment del 
Complement Específic que es determina en el present acord no es 
mantindrà com a Complement Personal Transitori. 

 
t) Crear el lloc de treball de Tècnic/a Auxiliar Convivència i Equitat amb 

aspectes de dedicació, que figurarà al catàleg de la següent manera:  

                                                                         C.E.segons  C.E.aspectes C.Específic  
Denominació del lloc        Punts  Grup C.Destí   manual      dedicació          total              Total 
Tècnic/a Aux.Convivència  178     C1  17   10.314,54€   1.360,80€   11.675,34€   26.772,24€ 
i Equitat amb aspectes de dedicació 
 



 

Origen i règim d’aplicació de l’import de la part del complement específic 
que respon als aspectes de dedicació no inclosos al manual 
 
• El Complement Específic segons el Manual de Valoració de llocs de 

treball  de 178 punts és de 10.314,54€ anuals. 
• Per aspectes de dedicació no contemplats en el Manual de Valoració 

de llocs de treball 1.360,80€ anuals. 
 
IMPORT FINAL DEL COMPLEMENT ESPECÍFIC:  11.675,34€/any 

 
� Justificació:  

a) Motivació: per exigència de disponibilitat d’activitats programades a 
les tardes i els caps de setmana fora de l’horari habitual. La 
freqüència no es pot determinar amb exactitud segons un quadrant, 
perquè depèn  de les activitats que programa la Regidoria. 

b) Comparació interna: la disponibilitat fora de l’horari habitual de 
treball, s’equipara als casos tractats anteriorment del Tècnic/a Mig 
d’Enginyeria (activitats), Inspector/a de Serveis Viaris (gestió 
d’incidències) i Tècnic/a Mig de Convivència. 

 
� Condicionants:  

a) La inclusió d’aquesta quantitat en el Complement Específic 
comportarà que la persona que ocupi el lloc de treball no tindrà dret 
als complements que el Conveni/Pactes estableix per a jornada 
partida, dissabte o diumenge, festius i a més a més el treball 
s’efectuarà amb autoregulació horària sense dret a percepció ni 
compensació de treballs extraordinaris, quan es realitzin les tasques 
pròpies del lloc de treball que s’han detectat en l’expedient de 
revisió i valoració del lloc de treball. 

b) Sotmès al resultat de la valoració de llocs de treball de propera 
realització, de manera que en cas de considerar-se que aquest lloc 
de treball té una retribució per sobre del que correspon, segons el 
resultat de la valoració, l’import d’increment del Complement 
Específic que es determina en el present acord no es mantindrà 
com a Complement Personal Transitori. 

 
u) Crear el lloc de treball de Tècnic/a Mig Convivència i Equitat amb aspectes 

de dedicació, que figurarà al catàleg de la següent manera:  

                                                                         C.E.segons  C.E.aspectes C.Específic  
Denominació del lloc        Punts  Grup C.Destí   manual      dedicació          total              Total 
Tècnic Mig Convivència    283     A2  21   11.302,16€   1.360,80€   12.662,96€   32.196,32€ 
i Equitat amb aspectes de dedicació 
 

Origen i règim d’aplicació de l’import de la part del complement específic 
que respon als aspectes de dedicació no  inclosos al manual 



 

 
• El Complement Específic segons el Manual de Valoració de llocs de 

treball  de 283 punts és de 11.302,16€ anuals. 
• Per aspectes de dedicació no contemplats en el Manual de Valoració 

de llocs de treball 1.360,80€ anuals. 
 
IMPORT FINAL DEL COMPLEMENT ESPECÍFIC:  12.662,96€/any 
 
� Justificació:  

a) Motivació: per exigència de disponibilitat d’activitats programades a 
les tardes i els caps de setmana fora de l’horari habitual. La 
freqüència no es pot determinar amb exactitud segons un quadrant, 
perquè depèn  de les activitats que programa la Regidoria. 

b) Comparació interna: la disponibilitat fora de l’horari habitual de 
treball, s’equipara als casos tractats anteriorment del Tècnic/a Mig 
d’Enginyeria (activitats) i del Insepctor/a de Serveis Viaris (gestió 
d’incidències). 

 
� Condicionants:  

a) La inclusió d’aquesta quantitat en el Complement Específic 
comportarà que la persona que ocupi el lloc de treball no tindrà dret 
als complements que el Conveni/Pactes estableix per jornada 
partida, dissabte o diumenge, festius i a més a més el treball 
s’efectuarà amb autoregulació horària sense dret a percepció ni 
compensació de treballs extraordinaris, quan es realitzin les tasques 
pròpies del lloc de treball que s’han detectat en l’expedient de 
revisió i valoració del lloc de treball. 

b) Sotmès al resultat de la valoració de llocs de treball de propera 
realització, de manera que en cas de considerar-se que aquest lloc 
de treball té una retribució per sobre del que correspon, segons el 
resultat de la valoració, l’import d’increment del Complement 
Específic que es determina en el present acord no es mantindrà 
com a Complement Personal Transitori. 

 
 
v) Crear el lloc de treball de Tècnic/a Mig Convivència i Equitat amb funcions 

de coordinació i amb aspectes de dedicació, que figurarà al catàleg de la 
següent manera:  

                                                                         C.E.segons  C.E.aspectes C.Específic  
Denominació del lloc        Punts  Grup C.Destí   manual      dedicació          total              Total 
Tècnic/a Mig Convivència  283     A2  21   11.302,16€   1.947,12€   13.249,28€   32.782,64€ 
i Equitat amb aspectes de dedicació 
 

Origen i règim d’aplicació de l’import de la part del complement específic 
que respon als aspectes de dedicació no  inclosos al manual 



 

 
• El Complement Específic segons el Manual de Valoració de llocs de 

treball  de 283 punts és de 11.302,16€ anuals. 
• Per aspectes de dedicació no contemplats en el Manual de Valoració 

de llocs de treball 1.947,12€ anuals. 
 
IMPORT FINAL DEL COMPLEMENT ESPECÍFIC:  13.249,28€/any 

 
� Justificació:  

a) Motivació: per exigència de reunions fora de l’horari de treball, de 
les funcions de supervisió i coordinació fora de l’horari habitual i per 
les activitats programades a les tardes i els caps de setmana fora de 
l’horari habitual. La freqüència no es pot determinar amb exactitud 
segons un quadrant, perquè depèn  de les activitats que programa 
la Regidoria. 

b) Comparació interna: s’equipara al complement que estan perceben 
Treballadors Socials i Educadors Socials  que realitzen treballs de 
coordinació i supervisió fora de l’horari habitual de treball. 

 
� Condicionants:  

a) La inclusió d’aquesta quantitat en el Complement Específic 
comportarà que la persona que ocupi el lloc de treball no tindrà dret 
als complements que el Conveni/Pactes estableix per jornada 
partida, dissabte o diumenge, festius i a més a més, el treball 
s’efectuarà amb autoregulació horària sense dret a percepció ni 
compensació de treballs extraordinaris, quan es realitzin les tasques 
pròpies del lloc de treball que s’han detectat en l’expedient de 
revisió i valoració del lloc de treball. 

 
b) Sotmès al resultat de la valoració de llocs de treball de propera 

realització, de manera que en cas de considerar-se que aquest lloc 
de treball té una retribució per sobre del que correspon, segons el 
resultat de la valoració, l’import d’increment del Complement 
Específic que es determina en el present acord no es mantindrà 
com a Complement Personal Transitori. 

 
SEGON:  
Mantenir al catàleg el lloc de treball de Cap Unitat Administrativa Policia Local  
C1 20 amb 252 punts, al qual feia referència l’acord de la Junta de Govern 
Local de data 14 d’abril de 2015, exp.178/2015-RH, sense adscripció de cap 
treballador de plantilla. 
 
 
 



 

TERCER: 
Ratificar els acords de Junta de Govern Local de data 16 de desembre de 
2014, amb número d’expedient 468/2014-RH, en els punts primer, quart, 
cinquè sisè i setè de la part dispositiva;  l’acord de data 14 d’abril de 2015, amb 
número d’expedient 178/2015-RH, en els punts primer, segon, tercer i quart de 
la part dispositiva, i l’acord de 12 de maig de 2015, amb número d’expedient 
247/2015-RH, en els punts segon, tercer, quart cinquè, sisè, setè, vuitè i novè, 
que han donat lloc a aquestes modificacions. 
 
QUART: 
a)  Declarar el caràcter públic de la modificació del catàleg de llocs de treball 

que podrà ser consultat durant el període de vint dies a partir de la 
publicació del corresponent anunci en el BOP. 

 
b)  Trametre còpia de la modificació del catàleg de llocs de treball al 

Departament de Governació de la Generalitat en el termini de trenta dies i 
publicar el seu contingut íntegre al BOP i DOGC. 

 
c)  Disposar que si en el termini d’informació pública no es presenten 

al·legacions s’entendrà aprovada definitivament la present modificació.  
 
CINQUÈ: 
Els efectes econòmics d’aquestes modificacions estan emparats pel capítol I 
del pressupost per a 2014 i 2015, atès que amb anterioritat s’han fet efectius 
mitjançant els corresponents decrets i acords de Junta de Govern Local, amb 
el preceptiu informe de fiscalització, que es ratifiquen amb la present 
modificació del catàleg de llocs de treball.” 
 
Es vota la proposta, la qual s’aprova amb el resultat següent: 
 
    Vots a favor: CiU (5), PSC (5), SOM VNG (2) i PP 
      (1) = 13 vots 
    Abstencions: CUP (5), ERC (4) i C’s (2) = 11 vots 

 
 
7.  INTERVENCIÓ. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA MODIFICACIÓ 

DE CRÈDITS DEL PRESSUPOST MUNICIPAL NÚM. 35/2015.  
(EXP. 100/2015-INT) 

 
Antecedents 
 
Vist que existeix la necessitat d’incrementar l’aplicació del projecte 
d’inversions de “l’Ampliació de la Casa Consistorial” en 150.000 per tal de 
tramitar la primera fase de realització del projecte, el Servei de Projectes 



 

Urbanístics i Paisatge proposa suplementar l’import del projecte en 150.000 
euros que es transferiran de les aplicacions d’inversions  “Nau Museu del 
Ferrocarril i “Espai multifuncional”.  

 
Per altra banda la totalitat del projecte que ascendeix a 450.000 euros, 
(pressupost inicial 300.000 euros més la present modificació de 150.000 
euros) es finançarà amb una transferència de capital de la Diputació de 
Barcelona (Xarxa de Governs Locals 2012-2015). 
 
Regulació jurídica 

 
- RDL 2/2004 de 5 de març, d’aprovació del text refós de la Llei reguladora de 
les Hisendes locals. 
 
- Bases d’execució Pressupost municipal 2015 
 
Per tot això, un cop fiscalitzat l’expedient per Intervenció, i presentat a la 
Comissió Informativa corresponent,  aquest Ple de l’Ajuntament aprova el 
següent  
 

ACORD 
 

“PRIMER. Aprovar l’expedient número 35/2015 de modificació de crèdits del 
pressupost vigent, per un import total de 150.000 euros, segons el detall 
següent: 
 
MODIFICACIÓNS DE CRÈDITS EXP. 35/2015 
 
Partida                        Concepte                         Pressupost 
 
MAJOR DESPESA 
                                          Suplements de crèdits 
             
40.1522.62207        Arranjament edifici annex Ajuntament               150.000,00 
 
                                          Total suplements. . . . . . . . . . . . . . . .     150.000,00 
 
FINANÇAMENT 
                                        Transferència de crèdits 
 
09.337.62206          Nau Museu Ferrocarril                                         43.571,87 
09.933.62200          Espai Multifuncional                                           106.428,13 
 
                                          Total transferències. . . . . . . . . . . . . .    150.000,00 



 

 
 
SEGON. Modificar el projecte d’inversions núm. 2015.2.401 Arranjament 
Edifici annex Ajuntament, que quedarà amb un import total de 450.000 euros, 
finançat per la Diputació de Barcelona, Xarxa de Governs Locals 2012-2015, 
d’acord amb la Resolució de la Diputació de 7 de setembre de 2015 
 
TERCER. Exposar al públic el present acord per un termini de 15 dies a 
efectes de suggeriments i reclamacions. Si no se’n produïssin s’entendrà 
definitivament aprovat l’expedient i es publicarà un resum del Pressupost 
modificat en el Butlletí Oficial de la Província.” 
 
 
Es vota la proposta, la qual s’aprova amb el resultat següent: 
 
   Vots a favor: CiU (5), PSC (5), ERC (4), C’s (2), SOM 
       VNG (2) i PP (1) = 19 vots 
   Abstencions:  CUP = 5 vots 
 
 

8.  INTERVENCIÓ. APROVACIÓ, SI ESCAU, D’UN CONVENI DE 
PAGAMENT DE DEUTES ENTRE L’AJUNTAMENT I L’INSTITUT 
MUNICIPAL D’EDUCACIÓ I TREBALL (IMET). (EXP. 101/2015-INT) 

 
 
Justificació 
 
L’Organisme autònom municipal Institut Municipal d’Educació i Treball (IMET) 
té un deute amb l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú  de 1.074.689,90 euros 
que correspon al pagament per part de l’Ajuntament de factures de proveïdors 
de l’IMET durant l’exercici 2012, en el marc de l’operació de préstec que va fer 
l’Ajuntament a través de l’Institut de Crèdit Oficial per a la cancel·lació del 
deute comercial de les entitats locals, segons disposava  el Real Decret Llei 
4/2012. 
 
Atès que l’Ajuntament retorna el préstec amb unes condicions i terminis fixats, 
es tracta que l’IMET vagi cancel·lant aquell  deute  amb  les mateixes 
condicions i terminis que el préstec principal. 
 
Per tot això es proposa la formalització d’un conveni entre l’Ajuntament i 
l’IMET que ho reguli. 
 
 
 



 

Fonaments de dret 
 
- Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, d’aprovació del text refós de la 

llei reguladora d’hisendes locals. 
 
- 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 pel pagament a proveïdors de les entitats locals. 

  
ACORD 

 
“PRIMER. Aprovar el Conveni de pagament de deutes entre l’Ajuntament de 
Vilanova i la Geltrú i l’Institut Municipal d’Ocupació i Treball per un import de 
1.074.689,90 euros, d’acord amb el redactat que es transcriu a continuació: 
 
 
CONVENI  DE  PAGAMENT  DE DEUTES  ENTRE AJUNTAMENT DE VILANOVA I 
LA GELTRÚ I L’INSTITUT MUNICIPAL D’EDUCACIÓ I TREBALL (IMET) 
 
Neus Lloveras i Massana,  Alcaldessa de l’AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA 
GELTRÚ, CIF P-0830800-I, amb domicili a efectes de notificacions a la Casa 
consistorial (Plaça de la Vila 8),  
 
Joan Martorell i Masó, actuant com a vicepresident  de l’INSTITUT MUNICIPAL 
D’EDUCACIÓ I TREBALL (IMET), facultat per aquest acte,  
 
Assistits pel  Sr. Isidre Martí i Sardà, secretari general de l’Ajuntament de Vilanova i la 
Geltrú i de l’Institut Municipal d’Educació i Treball (IMET) 
 
 
MANIFESTEN: 
 
I. Que  d’acord amb el que preveia el Real Decret Llei 4/2012, l’Ajuntament de Vilanova i 
la Geltrú es va acollir al denominat  mecanisme de finançament per al pagament a 
proveïdors de les entitats locals, i en conseqüència va aprovar un pla d’ajust que donava 
viabilitat a la concertació d’una operació de préstec per un total de 24.989.118,57 euros.  
D’aquesta quantitat hi havia un import de 1.074.689,90 euros que corresponia a factures 
que  havia de satisfer  l’IMET, atès que els ens dependents no podien adherir-se 
directament a les possibilitats  que oferia l’esmentat mecanisme de pagament. Com a 
conseqüència d’això es va formalitzar comptablement una operació de bestreta 
reintegrable a l’Ajuntament per part de l’Organisme autònom per l’import del deute. A 
data d’avui la bestreta continua vigent i no cancel·lada. 
 
II. Atès que l’Ajuntament té contractat el préstec principal amb uns terminis de 
devolució i amb unes condicions financeres determinades, es considera convenient 
que paral·lelament l’IMET  efectuï la cancel·lació del deute amb l’Ajuntament en els 
mateixos terminis i condicions que el préstec contractat.  



 

 

Per tot això ambdues parts acorden la signatura del present conveni amb les 
clàusules següents: 

 

CLÀUSULES: 
 

Primera: L’Institut Municipal d’Educació i Treball (IMET) té un deute amb 
l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú per un import de 1.074.689,90 euros, que 
correspon a factures de l’Organisme autònom assumides per l’Ajuntament, en el marc  
previst pel Reial Decret Llei 4/2012 que regulava un mecanisme extraordinari de 
pagament a proveïdors de les entitats locals. 
 
Segona:  S’estableix el pagament d’aquest deute amb les mateixes condicions que el 
préstec formalitzat per l’Ajuntament  amb l’Institut de Crèdit Oficial (ICO) a través de 
les entitats bancàries corresponents. Per aquest motiu l’Ajuntament repercutirà 
anualment a l’IMET la quota que correspongui representativa del retorn de capital i 
dels interessos del deute de 1.074.689,90 euros. 
 
Tercera:  El càlcul actual  de la repercussió segons  les condicions financeres vigents 
del préstec, afegint els interessos meritats i satisfet per l’Ajuntament des de la 
contractació de l’operació (any 2012) s’especifica en el quadre que figura a  l’annex del 
present conveni, i es resumeix en la previsió de les quotes anuals següents: 
 

Any Quota total 
2016 90.687,32 
2017    165.853,10 
2018    163.840,36 
2019    161.827,62 
2020    159.832,80 
2021    157.802,13 
2022    155.789,39 
2023 77.139,92 

 

Quarta:  Pel que fa al cost financer assumit per l’Ajuntament des del 2012 fins al 2015 
en concepte d’interessos que ascendeix a 147.409,75 euros, de entrada no es 
repercutirà a l’IMET mentre durin les actuals circumstàncies de sanejament financer de 
l’organisme autònom.  
  

Cinquena:  L’Ajuntament comunicarà a l’IMET durant el quart trimestre de cada any 
la previsió de càrrega financera del préstec a repercutir, que l’Organisme autònom 
haurà de preveure a l’estat de despeses del seu pressupost. Si es produís  durant  un 
exercici una modificació de les condicions de l’operació que comportés un augment 
de la càrrega, i aquesta no pogués ser assumida en el pressupost de l’IMET de 
l’exercici, es recalcularà la nova quota i es repercutirà a partir de l’any següent. 



 

 

Sisena:  Sens perjudici del que s’ha esmentat anteriorment  l’IMET podrà efectuar 
aportacions extraordinàries de devolució del deute. En aquest supòsit l’Ajuntament 
podrà tramitar l’amortització anticipada del préstec principal per l’import de l’aportació 
extraordinària.  
 

I en prova de conformitat, ambdues parts les parts signen  el present conveni per 
duplicat i a un sol efecte. 
 
Vilanova, a ____ de _________ de 2015. 
 
 
 
SEGON.  Trametre còpia del present conveni a l’òrgan competent de l’Institut 
Municipal i Treball.” 

 
 
Es vota la proposta, la qual s’aprova amb el resultat següent: 
 
   Vots a favor: CiU (5), PSC (5), ERC (4), C’s (2), SOM 
       VNG (2) i PP (1) = 19 vots 
   Abstencions:  CUP = 5 vots 

 
 
9.  INTERVENCIÓ MUNICIPAL. APROVACIÓ, SI ESCAU, D’UNA 

BESTRETA A NEÀPOLIS PER AL DESENVOLUPAMENT DE LA 
INVERSIÓ DEL VIVER D’EMPRESES. (EXP. 102/2015-INT) 

 
Relació de fets 
 
En el procés de contractació i desenvolupament  per part de l’EPEL Neàpolis 
de les obres de ”Adequació de l’espai Viver d’empreses” de la planta baixa de 
l’edifici, obra cofinançada pel Feder (Eix 1, Programa operatiu Feder 
Catalunya 2007-2013), s’ha constatat la necessitat d’un complement de 
tresoreria a curt termini per un import de 56.000, un cop s’haurà fet efectiu per 
part de l’Ajuntament la totalitat del saldo pendent de pagament en concepte 
d’Espai emprenedor, que estava consignat des de l’exercici 2010. 
 
Atesa la situació  financera de l’empresa pública local, es considera necessari 
que l’Ajuntament li atorgui una bestreta reintegrable per l’import esmentat. Es 
preveu que aquesta necessitat de tresoreria addicional serà compensada a 
curt termini per Neàpolis amb la devolució de l’IVA de l’obra. 
 
 



 

 
Fonaments de dret 
 
- Llei 7/1985, reguladora de les bases de règim local. 
 
- RD Legislatiu 2/2004 de 5 de març, text refós de la llei reguladora de les 

hisendes locals. 
 
- Decret 179/1995 de 13 de març, reglament d’obres, activitats i serveis. 
 
Per tot això, aquest Ple de l’Ajuntament aprova el següent 
 

ACORD 
 
“PRIMER. Concedir una bestreta reintegrable a curt termini a l’EPEL Neàpolis 
per import de 56.000 euros, per tal de completar el pagament de l’obra 
“Adequació de l’espai Viver d’empreses”, inversió cofinançada amb fons 
FEDER (Eix 1, Programa operatiu Feder Catalunya 2007-2013). 
 
SEGON.  Carregar aquest import a l’aplicació 20,83200 de l’estat de despeses 
i es reintegrarà així mateix en el concepte 20,83200 de l’estat d’ingressos.” 
 
 
Es vota la proposta, la qual s’aprova per unanimitat dels presents, amb un 
total de 24 vots (5 vots de CiU, 5 vots del PSC, 5 vots de la CUP, 4 d’ERC, 2 
de C’s, 2 de SOM VNG i 1 del PP). 

    

 
10.  INTERVENCIÓ MUNICIPAL. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA 

REVISIÓ DEL PLA DE SANEJAMENT PER ALS EXERCICIS 2015-
2019. 

 
1.- Antecedents 
 
En data 20 de desembre de 2013 la Direcció general de Política Financera, 
Assegurances i Tresor del Departament d’Economia i Coneixement va 
autoritzar un Pla de Sanejament Financer (2013-2017) per a l’Ajuntament de 
Vilanova i la Geltrú que es va tramitar en paral·lel a l’aprovació d’un 
refinançament dels préstecs vigents amb Dexia Sabadell  SA. 
 
Atès que la liquidació del Pressupost municipal corresponent a l’any 2014 va 
tenir un romanent de tresoreria negatiu per import de  -1.981.698,51 euros, i 
vist que no ha estat possible durant el present exercici la generació d’un estalvi 
que compensés el dèficit, d’acord amb el que preveu l’article 193 del RD 



 

Legislatiu 2/2004, es pot contractar un préstec que equilibri el dèficit del 
romanent. Per aquest motiu és necessari una revisió del Pla de Sanejament 
vigent ampliant-ne els terminis ( 2015-2019) i proposant les mesures pel retorn 
a les magnituds pressupostàries legals.  
 
2.- Normativa de referència 
 
- Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, Text refós de la llei reguladora de 
les hisendes locals. 
 
- Text consolidat de l’articulat i annexos de l’Ordre ECF/138/2007 de 27 d’abril, 
sobre procediments de tutela financera dels ens locals. 
  
Per tot això, i vist l’informe d’Intervenció, aquest Ple de l’Ajuntament aprova el 
següent 
 

ACORD 
 
“PRIMER. Aprovar la revisió del Pla de Sanejament per als exercicis 2015-
2019 que s’annexa i forma part de la proposta, per tal de tramitar l’autorització 
de la Direcció General de Política Financera, Assegurances i Tresor de la 
Generalitat de Catalunya i serveixi, així mateix, per permetre l’autorització 
preceptiva de l’operació de préstec que es formalitzi per finançar el romanent 
de tresoreria negatiu de la liquidació del Pressupost municipal del 2014. 
 
SEGON. Aprovar la Memòria justificativa del Pla esmentat, que s’adjunta. 
 
TERCER. Trametre la present documentació a la Direcció General de Política 
Financera, Assegurances i Tresor del Departament d’Economia i Coneixement 
de la Generalitat de Catalunya. 
 
QUART. Autoritzar  l’Alcaldessa a poder introduir aclariments i concrecions en 
el Pla i en la memòria que l’acompanya, a requeriment de la Direcció general, 
sempre que es mantinguin els criteris i les dades generals del Pla, i es doni 
compte dels canvis a la propera sessió plenària.” 



 

Model PR 1.2 Previsions d’ingressos i despeses          Previsions 

   Liquidació 

      Exercici Exercici Exercici Exercici Exercici Exercici 

Estat d'ingressos  2014 2015 2016 2017 2018 2019 

1  Capítol 1 30.974.735 30.420.000 31.974.000 33.572.700 33.908.427 33.908.427 

2  Capítol 2 248.024 430.000 500.000 600.000 600.000 650.000 

3  Capítol 3 89.627.516 87.627.236 89.283.940 89.703.841 89.848.007 89.848.007 

4  Capítol 4 21.591.633 21.031.979 22.563.631 22.766.448 22.971.292 23.178.185 

5  Capítol 5 1.294.141 1.142.243 1.163.458 1.175.020 1.186.698 1.198.492 

6  Ingressos corrents afectats a op.de capital (art.35, conceptes 396 i 397 i altres)            

7  Ingressos per operacions corrents ajustats (1 + 2 + 3 + 4 + 5 - 6) 143.736.049 140.651.458 145.485.029 147.818.009 148.514.424 148.783.111 

8  Capítol 6            

9  Capítol 7 1.927.201 300.000 200.000 200.000 200.000 200.000 

10  Capítol 8 97.105 138.000 151.000 151.000 151.000 151.000 

11  Capítol 9 30.492 1.981.699 1.600.000       

   
 

     

Estat de despeses        

12  Capítol 1 70.944.889 73.529.102 74.149.102 74.409.602 74.672.707 74.938.443 

13  Capítol 2 54.568.643 54.652.921 55.046.375 55.172.417 55.425.762 55.681.641 

14  Capítol 3 5.268.065 2.553.781 2.279.551 2.212.868 2.146.701 1.965.704 

15  Capítol 4 6.278.988 5.468.391 5.603.789 5.874.891 5.874.891 6.052.891 

16  Despeses per operacions corrents (12 + 13 + 14 + 15) 137.060.585 136.204.195 137.078.817 137.669.778 138.120.061 138.638.679 

17  Capítol 6 2.165.546 1.067.987         

18  Capítol 7            

19  Capítol 8 97.105 138.000 151.000 151.000 151.000 151.000 

20  Capítol 9 4.579.575 3.501.245 6.558.695 8.186.757 8.367.544 8.034.762 

    
     



 

Superàvit / dèficit no financer       

21 Superàvit (+) / dèficit (-) no financer (6 + 7 + 8 + 9 – 16 – 17 – 18) 6.437.119 3.679.276 8.606.212 10.348.231 10.594.363 10.344.432 

    
     

Estat del romanent de tresoreria       

22  Romanent de tresoreria per a despeses generals  -1.981.699 -1.600.000         

    
     

Deute 
viu   

 
     

23  Deute viu a llarg termini 80.027.901 78.932.201 73.973.493 65.390.395 56.245.322 47.555.409 

24  Deute viu a curt termini 6.250.000 5.663.000 6.000.000 6.000.000 6.000.000 6.000.000 

25  Deute viu avalat a llarg termini 1.496.542 1.360.493 1.238.673 1.109.725 980.138 849.816 

26  Deute viu avalat a curt termini            

         

Capacitat / necessitat de finançament       

27 Adquisicions netes d'actius financers            

28 Passius nets contrets -3.498.908 -3.212.915 -5.607.537 -7.825.488 -8.005.166 -7.675.739 

29 Capacitat (+) / necessitat (-) de finançament (27 - 28) 3.498.908 3.212.915 5.607.537 7.825.488 8.005.166 7.675.739 

         

Estalvi corrent i resultat pressupostari       

30 Estalvi corrent (7 – 16) 6.675.464 4.447.263 8.406.212 10.148.231 10.394.363 10.144.432 

31 Amortitzacions d’operacions de crèdit a llarg termini (20) 4.579.575 3.501.245 6.558.695 8.186.757 8.367.544 8.034.762 

32 Estalvi corrent després d’amortitzacions (30 – 31) 2.095.889 946.018 1.847.517 1.961.474 2.026.819 2.109.670 

33 Altres despeses i ingressos no recurrents (17+18+19 –6 –8 –9 –10 –11) 207.853 -1.213.712 -1.800.000 -200.000 -200.000 -200.000 

34 Resultat pressupostari (32 – 33) 1.888.036 2.159.730 3.647.517 2.161.474 2.226.819 2.309.670 

35 Crèdits gastats finançats amb romanent de tresor.desp.grals. (op.corrents)            

36 Crèdits gastats finançats amb romanent de tresor.desp.grals. (op. de capital)            

37 Desviacions de finançament negatives de l'exercici (operacions corrents)             



 

38 Desviacions de finançament negatives de l'exercici (operacions de capital)  1.548.354           

39 Desviacions de finançament positives de l'exercici (operacions corrents)             

40 Desviacions de finançament positives de l'exercici (operacions de capital)  1.836.600           

41 Resultat pressupostari ajustat (34 + 35 + 36 + 37 + 38 - 39 - 40) 1.599.790 2.159.730 3.647.517 2.161.474 2.226.819 2.309.670 

         

Ràtios financeres        

42 Capacitat de retorn. Amortització anual [(32 + 35 + 37 - 39/ (7 - 39)] (%) 1,46% 0,67% 1,27% 1,33% 1,36% 1,42% 

43 Capacitat de retorn. Deute viu per crèdits a l/t [(30 + 35 + 37 - 39) / 23] (%)  8,34% 5,63% 11,36% 15,52% 18,48% 21,33% 

44 
Capacitat de retorn. Deute viu per crèdits i avals a l/t [(30+35+37-39) / (23+25)] 
(%) 8,19% 5,54% 11,18% 15,26% 18,16% 20,96% 

45 Romanent de tresoreria [22 / (7 – 39)] (%) -1,38% -1,14% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

46 Volum de deute sobre ingressos corrents ([23 + 24 + 25 + 26] / 7) (%) 61,07% 61,11% 55,82% 49,05% 42,57% 36,57% 

   
 

     

Regla de la despesa. En cas d'incompliment, cal indicar:       

47 Exercici de l'incompliment       

48 Import de l'incompliment       



 

 

MEMÒRIA 
 

Revisió Pla de Sanejament Financer (2015-2019) 
 

1)  Antecedents 
  
- En data 20 de desembre de 2013 la Direcció general de Política Financera, 
Assegurances i Tresor del Departament d’Economia i Coneixement de la 
Generalitat de Catalunya va autoritzar un Pla de Sanejament Financer (2013-
2017) per a l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú (Expedient L240019/2013). 
Aquest Pla que havia estat aprovat pel Ple municipal de 19 de desembre 2013 
anava paral·lel a l’aprovació del refinançament de tots els préstecs vigents 
amb Dexia Sabadell SA, que es portava a terme amb l’objectiu de disminució 
de la càrrega financera anual en exercicis futurs. 
 
Per altra banda el Pla de Sanejament aprovat s’adaptava als criteris, mesures 
i previsions contemplades en el Pla d’Ajust  que l’Ajuntament tenia vigent 
autoritzat pel Ministeri d’Hisenda i Administracions públiques arran de 
l’adhesió al mecanisme extraordinari de finançament a proveïdors regulat en 
els RD Llei 4/2012 i RD 8/2013 de 28 de juny. La diferència bàsica entre el 
primer Pla d’Ajust del 2012 i el Pla del 2013 juntament amb el Pla de 
Sanejament vigent fins ara eren les dades consolidades de resultes de la nova 
sectorialització d’entitats municipals definides com “Administració pública” 
segons els criteris SEC. 
 
- La liquidació del Pressupost municipal de l’exercici 2014 ha tingut un 
romanent de tresoreria per a despeses generals negatiu de -1.981.698,51 
euros, tot i que el resultat pressupostari de l’exercici va ser positiu en 
2.578.676,77 euros i l’estalvi net també positiu de 1.159.322,55 euros. La 
causa del romanent negatiu es justifica per la xifra consignada de previsió de 
dubtós cobrament que ascendeix a 10.682.333,27 euros.  
 
El càlcul d’aquesta quantitat es va efectuar d’acord amb la previsió que 
disposa l’article 193 bis del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes 
locals, segons redacció donada per la Llei 27/2013 de 27 de desembre, així 
com per les bases d’execució del Pressupost municipal. En el càlcul es feia 
constar el percentatge de previsió d’incobrament de tots els capítols 
d’ingressos, no només dels capítols 1, 2, i 3 que fan referència als tributs 
locals. En aquest sentit es van provisionar com a  de dubtós cobrament 
ingressos comptabilitzats en el capítol 6, Alienació d’immobles, per un import 
de 4.486.523 euros, que corresponia al 75% de la quantitat consignada, tot i 
que el concepte de previsió d’incobrables té diferent sentit que en els tributs, 
ja que  més aviat hauríem de parlar de previsió de deteriorament del valor dels 
terrenys municipals pendents de vendre a causa de la conjuntura immobiliària. 



 

 

 
 
2) Necessitat de revisió del Pla de Sanejament  
 
Atès doncs per una banda que l’Ajuntament té en vigor un Pla de Sanejament, 
i per altra que a causa del romanent negatiu de la liquidació de l’exercici 2014, 
es fa necessari contractar un préstec per l’import del dèficit juntament amb la 
revisió del Pla de Sanejament que acrediti la consecució a mig termini dels 
ràtios sanejats de les magnituds pressupostàries, tot això d’acord amb l’article 
193 i concordants del Real Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març, text refós 
de la llei reguladora de les hisendes locals i l’article 9 del Text consolidat de 
l’articulat i dels annexos de l’Ordre ECF/138/2007 de 27 d’abril, sobre 
procediments en matèria de tutela financera dels ens locals. 
 
Per tot això s’ha elaborat una revisió del Pla de Sanejament vigent amb 
l’horitzó 2015-2019 per tal de permetre fer front a l’increment de càrrega 
financera i alhora mantenir els equilibris financers i d’estabilitat. Aquesta 
revisió contempla aspectes de continuïtat del Pla anterior i altres aspectes que 
es revisen. 
 
Aspectes continuistes del Pla : 
 
- Es manté el sector consolidat amb els mateixos ens que al 2013, que són: 
                                        

• Organisme Autònom Institut Municipal d’Educació i Treball (IMET) 
• Organisme Autònom de Patrimoni Biblioteca Museu Víctor Balaguer. 
• Promoció Industrial Vilanova (PIVSAM) 
• Informació i Comunicació de Vilanova i la Geltrú (ICVSAM) 
• Empresa Pública  Local Neàpolis 
• Consorci de Serveis a les Persones (CSP) 
• Consorci Sanitari del Garraf (CSG) 
• Consorci Teledigital del Garraf (CSG) 

 
- Es mantenen els criteris pressupostaris generals d’estabilitat 

pressupostària,  contenció de la despesa, sanejament dels ingressos 
pendents de cobrament i millora de la tresoreria municipal. 

 
Aspectes que es  revisen : 
 
- L’escenari general de previsions futures durant la vigència del pla. 

 
- S’adeqüen les mesures i actuacions contemplades en el Pla de 

Sanejament d’acord amb la informació que tenim actualment.  
 



 

 

 
3) Marc general 
 
Es preveu un escenari general a mig termini marcat per l’estabilitat de preus 
tant del mercat de béns i serveis com del financer, per la qual cosa es 
considera una variació de l’IPC = 0 i un tipus d’interès  igual al vigent durant el 
darrer trimestre del 2015. 
 
No es contempla un creixement demogràfic ni urbanístic que suposi un 
augment apreciable de les bases fiscals. Tot i això es preveu un feble 
dinamisme del mercat immobiliari. 
 
4) Marc pressupostari municipal 
 
Per l’any 2014 s’ha agafat la liquidació aprovada de l’exercici i pel 2015 una 
previsió de liquidació d’acord amb les dades comptables actuals. Es fa constar 
que es preveu també un romanent negatiu  de l’exercici actual perquè es 
continuarà amb l’elevada provisió de drets de difícil cobrament, per tal de 
sanejar l’estat d’ingressos. Pel que fa a l’exercici 2016 s’ha utilitzat 
l’avantprojecte de pressupost, actualment en via d’elaboració. Per als exercicis 
següents 2017, 2018 i 2019 s’ha fet una previsió d’acord amb l’evolució de 
cada capítol pressupostari que es detallarà seguidament.  
 
En tot cas cal fer menció que per tal de fer front als augments de la càrrega 
financera  en els anys 2016 i 2017 i en menor mesura en el 2018, es preveu 
bàsicament un increment fiscal, atès que no sembla possible una reducció 
significativa de la despesa sense afectar la prestació dels serveis públics. Això 
no obstant, no es descarta que l’Ajuntament pugui acollir-se al Fons de 
Finançament de les entitats locals establert pel Ministeri amb les condicions 
que s’especifiquin, tot i que aquesta opció no està contemplada en l’elaboració 
d’aquest Pla revisat. 
 
5) Ingressos corrents 
 
- Impostos directes: Pel 2016 es consigna un rendiment d’acord amb les 
modificacions de les ordenances fiscals aprovades. Pel 2017 es preveu un 
augment del rendiment del 5%, i del 2% pel 2018, essent el 2019 sense 
variació. 
 
- Impostos indirectes (ICIO): Es preveu un molt moderat dinamisme dintre de 
la contenció del mercat immobiliari, que suposaria unes obres noves majors 
que correspondrien a uns 70 pisos per any, a més de les obres  de millora i 
rehabilitació d’edificis. 
 



 

 

- Taxes i altres ingressos:  Pel 2016 es preveu un rendiment d’acord amb les 
modificacions de les ordenances fiscals aprovades. Pel 2017 un augment del 
5% de les taxes que suposaria un rendiment d’un 3% en el conjunt del Capítol 
3, atès que ingressos consignats en aquest capítol (multes, recàrrecs, 
ingressos diversos) no tenen  relació  directa amb les variacions de les 
ordenances fiscals. Així mateix el 2018 l’augment de les taxes seria d’un 2% 
que suposaria un rendiment de l’1 % del capítol. Pel 2019 no es contempla 
cap variació. 
 
- Transferències corrents: Pel que fa al PIE es preveu un creixement d’un 1%, 
comptant que els ingressos a compte més les liquidacions finals tindran un 
saldo positiu. Per altra banda es contempla un estancament de les 
transferències de la Generalitat que es compensarien amb una major oferta de 
subvencions per part de la Diputació. 
 
6) Despeses corrents 
 
- Despesa de Personal: Es preveu pels anys 2017, 2018 i 2019 un augment 
general de l’1%, ja sigui per una variació per la compensació del cost de la 
vida prevista en les lleis de pressupostos de l’Estat o per possibilitar la 
reposició d’efectius. Així mateix es preveuen políticament dues actuacions que 
també poden tenir un impacte en aquest capítol: Una revisió de retribucions de 
l’entitat per una banda i la possible municipalització de determinats serveis 
(consergeries d’instal·lacions esportives, per exemple). 
 
- Béns i serveis: Es contempla una contenció important d’aquest capítol amb 
una variació del 0,5% el 2017 i de l’1 % el 2018 i 2019, atenent a l’estabilitat 
de preus dels aprovisionaments i l’evolució dels contractes de serveis públics 
amb noves pliques que millorarien l’eficàcia de la prestació, a més que no es 
contemplen revisions de preus.  
 
- Transferències corrents: Es preveu a partir del 2017 un augment d’uns 
260.000 d’aquest capítol a causa de la necessitat de destinar una 
transferència al Consorci de Serveis a les Persones, atès que haurà de 
començar a fer front al retorn de capital del préstec hipotecari contractat. 
 
7) Càrrega financera 
 
La càrrega financera ve donada per les taules dels diferents préstecs a llarg 
termini vigents, més una previsió d’interessos per pòlisses de tresoreria i per 
comissions i altres despeses financeres.  
 
Pel que fa al préstecs de 1.981.698,51 euros per compensar el romanent 
negatiu del 2014 i la previsió del de 1.600.000 euros per compensar la 



 

 

projecció de romanent negatiu del 2015 es preveuen contractar a un termini 
de 6 anys, amb el primer de carència i al tipus d’interès de prudència financera 
vigent. 
 
8) Ingressos i despeses de capital 
 
Durant tota la vida del Pla de Sanejament no es contempla cap inversió 
finançada amb recursos externs que no siguin transferències de capital 
d’altres administracions públiques. En aquest sentit es preveu pels anys 2016, 
2017, 2018 i 2019 un import anual de 200.000 euros de transferències 
extraordinàries per finançar inversions. 
 
9) Definició del perímetre SEC 
 
Ja s’ha fet menció anteriorment que l’actual grup municipal “Administracions 
públiques” a efectes SEC és el mateix grup que va sectorialitzar la IGAE el 
2013, amb independència que algunes d’aquestes entitats no hagin adaptat 
encara formalment els seus estatuts tal i com preveia la LRSAL.  
 
El grup està integrat per dos organismes autònoms, una EPEL, dues societats 
anònimes municipals, i tres consorcis adscrits. 
 
No es preveuen variacions significatives en les previsions a mig termini del 
grup municipal. Per una banda els Organismes Autònoms (IMET, OAP Victor 
Balaguer), EPEL Neàpolis i les dues societats anònimes municipals (PIVSAM, 
ICVSAM), atès que l’evolució d’aquests ens va molt relacionada amb la de 
l’Ajuntament, a través de les aportacions corrents o dels encàrrecs de gestió. I 
pel que fa als consorcis adscrits, el Consorci Teledigital està en les mateixes 
condicions que les entitats anteriors. El Consorci de Serveis a les Persones, 
en les tres activitats que realitza (dependència, gestió de la residència d’avis – 
Plataforma - i gestió del CAPI de baix-a-mar) es preveu una evolució també 
sense variacions amb l’excepció de la càrrega financera corresponent al 
préstec hipotecari. Finalment referent al Consorci Sanitari del Garraf, atès 
l’especialitat del mateix, i tenint en compte la possibilitat que finalment 
s’adscrigui a l’administració sanitària de la Generalitat de Catalunya. Per tot 
això amb les dades consolidades del 2014 i 2015 s’han considerat unes 
previsions a mig termini sense variacions pel que fa a les magnituds corrents, 
excepte les les despeses per càrrega financera vigent.  
 
10) Estat de continuïtat de les mesures del  Pla d’Ajust i Pla de Sanejament 
financer vigent 
 
S’estableix una relació de les mesures previstes en el Pla d’Ajust i Pla de 
Sanejament Financer que s’han portat a terme aquests darrers anys 



 

 

 
 
 

Mesures Pla d’Ajust i Pla Sanejament 
Increment rendiment impostos directes 
segons evolució IPC 
 
Ajustar finançament dels  serveis amb les 
taxes  
 
Potenciació Inspecció tributària 
 
Reducció cost Capítol 1 
 
Reducció cost estructura política 
 
Assumpció contracte extern manteniment 
via pública 
 
Substitució de locals de lloguer per 
dependències pròpies 
 
Economies d’escala dels serveis centrals 
municipals amb els OOAA 
 
Estimació més realista de saldos de difícil 
cobrament 
 

 
 
11) La reorganització dels ens que formen el grup municipal 
 
En el Pla de Sanejament del 2013 ja es feia referència a la reestructuració del 
grup municipal en dues direccions: Per una banda sanejar entitats que tenien 
problemes financers importants i per altra racionalitzar el sector impulsant la 
integració d’entitats o, en el seu cas, la supressió d’ens i la municipalització, si 
s’escau, de les seves competències.  
 
Aquestes mesures s’han aplicat en el cas de PIVSAM i de l’organisme 
autònom IMET, en canvi continua en estudi la possible fusió entre ICVSAM i 
EPEL Neàpolis. Per altra banda és possible que a curt termini es canviï 
l’adscripció d’algun dels consorcis actuals, en funció de la tipologia del mateix. 
 
En qualsevol cas es continua analitzant la viabilitat econòmica de cadascuna 
de les entitats per tal d’aconseguir un grup municipal sanejat, autònom i 
eficaç.  



 

 

 
Es vota la proposta, la qual s’aprova amb el resultat següent: 
 
   Vots a favor: CiU (5), PSC (5) i PP (1) = 11 vots 
   Vots en contra: C’s = 2 vots 
   Abstencions:  CUP (5), ERC (4) i SOM VNG (2) = 11 vots 

    

 
URGÈNCIA 

 
10 BIS.  INTERVENCIÓ MUNICIPAL. APROVACIÓ, SI ESCAU, D’UNA 

PROPOSTA DE CONTRACTACIÓ D’UN PRÉSTEC DE 
SANEJAMENT. 

 
Relació de fets 
 
Atès que la liquidació del Pressupost de l’any 2014 va tenir un romanent de 
tresoreria per a despeses generals negatiu de -1.981.698,51 €, i vist que 
durant el present exercici no s’ha pogut generar un estalvi del Pressupost 
corrent que compensi el dèficit esmentat, cal concertar una operació de 
préstec pel mateix import juntament amb l’aprovació d’un Pla de Sanejament 
financer, tot això d’acord amb la normativa local vigent. 
 
Regulació de referència 
 
- Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, Text refós de la Llei reguladora 
de les hisendes locals. 
 
- Text consolidat de l’articulat dels annexos de l’Ordre ECF/138/2007, de 27 
d’abril, sobre procediments en matèria de tutela financera dels ens locals, 
versió de 29 de desembre de 2014. 
 
- Resolució de 5 de febrer de 2015, de la Secretaria del Tresor i Política 
Financera, sobre definició de prudència financera. 
 
Vista l’oferta formulada pel Banc Sabadell, i atenent els informes de la 
Tresoreria i de la Intervenció municipal, aquest Ple de l’Ajuntament aprova el 
següent 
 

ACORD 
 

“PRIMER. Aprovar la contractació d’una operació de préstec amb Banc de 
Sabadell, SA, per un import d’1.981.698,51 euros, amb l’objecte de sanejar el 



 

 

romanent de tresoreria per a despeses generals negatiu corresponent a la 
liquidació de l’exercici 2014, amb les següents condicions: 
 

- Import: 1.981.698,51 € 
- Venciment: 4 anys sense carència 
- Tipus d’interès: EUR 3 mesos + 96 p.b. 
- Revisions: trimestrals 
- Sense comissions 
- Condicions ajustades a prudència financera (novembre 2015) 
- Formalització: Pel secretari municipal o notari. 
 

SEGON. La contractació del préstec està condicionada a la presentació per 
part de l’Ajuntament de l’Autorització de l’operació i de l’Aprovació del Pla de 
Sanejament financer corresponent, ambdós documents emesos per la 
Direcció General de Política Financera, Assegurances i Tresor com a òrgan de 
tutela financera dels ens locals. 
 
TERCER. Trametre l’expedient a la Direcció General de Política Financera, 
Assegurances i Tresor del Departament d’Economia i Coneixement de la 
Generalitat de Catalunya, a fi i efecte de sol·licitar l’autorització de la present 
operació.” 
 
 
En primer lloc es vota la URGÈNCIA de la proposta, la qual s’aprova per 
unanimitat dels presents, amb un total de 23 vots (5 vots de CiU, 4 vots del 
PSC, 5 vots de la CUP, 4 d’ERC, 2 de C’s, 2 de SOM VNG i 1 del PP). 
 
Per a l’aprovació d’aquesta proposta és necessària una majoria absoluta de 
vots. 
 
Seguidament es vota el contingut de la proposta, la qual s’aprova amb el 
resultat següent: 
 
  Vots a favor: CiU (5), PSC (4), ERC (4) i PP (1) = 14 vots 
  Vots en contra: C’s = 2 vots 
  Abstencions:  CUP (5) i SOM VNG (2) = 7 vots 
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11.  GOVERN OBERT. CONVALIDACIÓ, SI ESCAU, DE L’ACORD DE 
JGL DE 13.10.2015, D’APROVACIÓ DEL CONVENI DE 
COL·LABORACIÓ ENTRE EL DEPARTAMENT DE GOVERNACIÓ I 
RELACIONS INSTITUCIONALS DE LA GENERALITAT DE 
CATALUNYA I L’AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ PER 
A L’APLICACIÓ DE POLÍTIQUES DE GOVERN OBERT. (EXP. 
328/2015-PAR) 

 
Relació de fets 
 
En data 13 d’octubre de 2015, la Junta de Govern Local va aprovar el conveni 
de col·laboració entre el Departament de Governació i Relacions Institucionals 
de la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de  Vilanova i la Geltrú per 
desenvolupar i aplicar polítiques de Govern Obert a l’Ajuntament de Vilanova i 
la Geltrú. 
 
En aquest mateix acord, es fa referència a que caldrà ratificar l’acord a través 
del Ple municipal. 
 
Per tot això aquest Ple de l’Ajuntament aprova el següent  
 

ACORD 
 
Convalidar l’acord de la Junta de Govern Local de 13 d’octubre de 2015 el 
qual literalment diu:  
 
Relació de fets 
 
Atès que la Subdirecció de Relacions Institucionals i de Foment de la Qualitat 
Democràtica de la Generalitat de Catalunya, a través d’una convocatòria en fase pilot, 
posa a disposició dels ens locals un nou servei d’assessorament per tal d’impulsar i 
fomentar actuacions que millorin la qualitat democràtica dels mateixos a través d’un 
acompanyament de caràcter tècnic als projectes ideats amb aquest objectiu.  
 
Atesa la voluntat de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, d’incorporar la 
Responsabilitat Social i de millorar la transparència i la rendició de comptes, la 
participació ciutadana i la qualitat democràtica a la ciutat.  
 
Atesa la coincidència d’ambdós ens de treballar per una millora de la capacitat 
democràtica i l’eficiència de les administracions locals, tot incorporant nous 
mecanismes de decisió política i de millora de la participació ciutadana. 
 
Fonaments de dret 
 
De conformitat amb allò que estableixen els articles 21, 22 i 25 de la Llei 7/1985, de 2 
d’abril, de Bases de Règim Local, els articles 51 i 52 del Decret Legislatiu 2/2003, la 



 

 

Llei 38/2003, general de subvencions, el Decret 179/1995, que aprova el Reglament 
d’Obres, activitats i serveis dels ens locals de Catalunya i l’Ordenança municipal 
reguladora de les subvencions. 
 
Per tot això, la Junta de Govern Local acorda: 
 
“Primer.- Aprovar el conveni de col·laboració que s’adjunta, entre el Departament de 
Governació i Relacions Institucionals de la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de  
Vilanova i la Geltrú per desenvolupar i aplicar polítiques de Govern Obert a 
l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. 
 
Segon.- Declarar que l’execució d’aquest conveni no generarà cap nova partida 
pressupostària ja que les despeses a què s’obliga aquest ajuntament són 
estrictament de recursos humans i per tant inclosos en el capítol I. 
 
Tercer.- Autoritzar a l’alcaldessa a la signatura dels documents que siguin necessaris 
per a la formalització d’aquest acord. 
 

Quart.- Ratificar aquest acord en el proper Ple.  

 

Cinquè.- Declarar que: 
 
Contra aquesta resolució, que és definitiva en via administrativa, es podrà interposar 
amb caràcter potestatiu recurs de reposició en el termini d’un mes a comptar des del 
dia següent a la recepció d’aquesta notificació. Contra la desestimació expressa del 
recurs de reposició, en el seu cas, o bé directament contra aquesta resolució, es 
podrà interposar recurs contenciós administratiu davant el jutjats contenciosos 
administratius de la província de Barcelona en el termini de dos mesos a comptar des 
del dia següent al de la recepció de la notificació corresponent. 
 
En el cas que la desestimació del recurs de reposició es produís per silenci 
administratiu -silenci que es produeix pel transcurs d’un mes a comptar des de la data 
de la seva interposició sense que s’hagi notificat la seva resolució- el termini per a la 
interposició del recurs contenciós administratiu serà de sis mesos a comptar des de 
l’endemà del dia en què el referit recurs de reposició s’entengui desestimat.” 
 
 
ANNEX CONVENI  

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL DEPARTAMENT DE GOVERNACIÓ I 
RELACIONS INSTITUCIONALS I L’AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ 
 
Barcelona, 16 d’octubre de 2015 
REUNITS 
 
D’una part, el senyor Francesc Esteve i Balagué, secretari general del Departament 
de Governació i Relacions Institucionals, en virtut del Decret 133/2015, de 30 de juny, 



 

 

de nomenament, i actuant per autorització de signatura de la consellera de 
Governació i Relacions Institucionals en virtut de la Resolució de 9 d’octubre de 2015. 
 
I de l’altra, la senyora Neus Lloveras i Massana, alcaldessa de Vilanova i la Geltrú, 
assistida pel senyor Isidre Martí Sardà, secretari general d’aquesta corporació. 
 
Ambdues parts, en la representació que ostenten, es reconeixen mútuament i 
recíprocament la capacitat legal necessària per obligar-se per a aquest acte i a tal 
efecte, 
 
MANIFESTEN 
 
 
I. El Departament de Governació i Relacions Institucionals, a través de la Direcció 

General de Relacions Institucionals i amb el Parlament, té la competència per 
fomentar els valors i les pràctiques de participació ciutadana que enriqueixen la 
qualitat de la vida democràtica i promoure espais, processos i experiències de 
participació ciutadana.  

 
La Direcció General de Relacions Institucionals i amb el Parlament supervisa i 
coordina el Programa d'Innovació i Qualitat Democràtica, el qual té la 
competència de facilitar la  col·laboració i l'intercanvi d'experiències amb les 
entitats locals.  
 
De la mateixa manera, a través de la Subdirecció General de Relacions 
Institucionals i de Foment de la Qualitat Democràtica, té la competència 
d’impulsar projectes de suport i assessorament a les iniciatives locals de 
participació ciutadana i contribuir a la innovació i la qualitat democràtica en 
l'àmbit local. 
 
El Departament Governació i Relacions Institucionals, a través de la Direcció 
General de Relacions Institucionals i amb el Parlament, s’encarrega de fomentar, 
mitjançant la signatura de convenis de col·laboració, les iniciatives que, en relació 
amb l'àmbit del foment de la Qualitat democràtica, puguin sorgir del territori. 

 
 
II. L’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú ha iniciat un projecte de conceptualització i 

desenvolupament dels continguts per a l’aplicació de polítiques de govern obert 
al seu municipi basades en l’impuls de la transparència, la rendició de comptes i 
la participació i col·laboració dels diferents actors, amb dues vies de treball 
estretament vinculades entre sí, i paral·leles en el temps: 1.- Publicació de dades, 
indicadors i informació d’interès per a la ciutadania (Transparència i Open Data), 
presentades de manera senzilla i entenedora i creació d’una plataforma de 
participació a través del mateix web on la ciutadania pugui opinar, participar i 
col·laborar en el disseny i definició de les polítiques municipals, i 2.- 
Conceptualització i desenvolupament del projecte de Govern Obert (GO). 
 

 



 

 

III. El Departament de Governació i Relacions Institucionals i l’Ajuntament de 
Vilanova i la Geltrú, volen impulsar i fomentar actuacions que millorin la qualitat 
democràtica en aquest municipi i donar compliment al Pla de Govern de la 
Generalitat de Catalunya per als anys 2013-2016 i al Pla estratègic de polítiques 
de transparència de la Generalitat de Catalunya per als anys 2015-2017, fruit de 
la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació i 
bon govern. 
 
En aquest context, el Departament de Governació i Relacions Institucionals i 
l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú volen col·laborar per desenvolupar el projecte 
de conceptualització i desenvolupament dels continguts per a l’aplicació de 
polítiques de Govern Obert a l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. 

 
 
Per tot I'expressat, les parts acorden subscriure aquest conveni de col·laboració que 
es regirà per les següents 
 
 
CLÀUSULES 
 
Primera. Objecte del conveni 
 
La finalitat d’aquest conveni és articular la col·laboració d’ambdues parts per a la 
conceptualització i desenvolupament dels continguts per a l’aplicació de polítiques de 
Govern Obert a l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú,. 
 
Segona. Obligacions del Departament de Governació i Relacions Institucionals 
 
El Departament de Governació i Relacions Institucionals es compromet a: 
 
- Participar en el lideratge del projecte de conceptualització i desenvolupament 

dels continguts per a l’aplicació de polítiques de Govern Obert, tot formant part 
del grup motor integrat per membres de l’estructura tècnica de l’Ajuntament de 
Vilanova i la Geltrú. 

 
- Portar a terme el seguiment del desenvolupament i vetllar per la seva qualitat. 
 
- Aportar els recursos econòmics necessaris per a la correcta realització de les 

jornades tècniques de debat i redacció del projecte – full de ruta d’aplicació de 
polítiques de Govern Obert 

 
- Participació en la presentació de les jornades tècniques i en la presentació del 

document final en la corporació municipal. 
 
Tercera. Obligacions de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. 
 
L’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, mitjançant els membres de l’estructura tècnica 
del consistori que formen part del grup motor del projecte, durà a terme la 
coordinació, l’organització i la gestió del projecte sobre conceptualització i 



 

 

desenvolupament dels continguts per a l’aplicació de polítiques de Govern Obert a 
l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú 
 
Concretament, les tasques a desenvolupar per l’Ajuntament són: 
 
- Coordinació i tancament del calendari d’actuacions del projecte de 

conceptualització dels continguts per a l’aplicació de polítiques de Govern Obert 
a l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. 

- Organització de dues jornades tècniques de debat i reflexió sobre Govern Obert: 
o Contacte amb els ponents i coordinador de les  jornades. 
o Contacte amb una persona externa que realitzi unes entrevistes amb 

persones de l’organització de l’ajuntament per tal d’identificar les 
percepcions, situacions entorn la temàtica de les jornades. 

o Gravació de les jornades i posada a disposició al web de l’ajuntament.  
  

- Posada al servei d’altres administracions locals i de la Generalitat dels resultats i 
productes resultants del projecte. 

- Adequació i implementació d’una plataforma de participació a l’estil i semblança 
d’Irekia. 

- Adequació i implementació d’una plataforma de Pressupost Obert. 
- Millora del web com a eina de seguiment del Pla d’Actuació Municipal. 
- Gestió, execució i reserva dels llocs on es portaran a terme les sessions de les 

jornades de debat i de les convocatòries i inscripcions. 
- Altres tasques derivades de la coordinació de les jornades. 
 
 
Quarta. Finançament 
 
Els cost total  del projecte és de 32.000 € (IVA inclòs), d’acord amb el desglòs 
següent: 
 

APORTACIÓ AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA 
GELTRU   
Adequació i implementació plataforma pressupost 
obert 11.000,00 
Adequació i implementació plataforma participació 11.000,00 
TOTAL 22.000,00 
  
APORTACIÓ GENERALITAT DE CATALUNYA   
Ponents jornades tècniques 3.700,00 
Recerca, dinamització jornades i recopilació treball i 
contingut jornades 4.000,00 
Gravació, edició i publicació ponències 400,00 
Lloguer espais de treball 1.900,00 
TOTAL 10.000,00 

 
 



 

 

El Departament de Governació i Relacions Institucionals es compromet a assumir el 
cost de les jornades tècniques, per un import total de 10.000 € (IVA inclòs), i amb 
càrrec a la partida GO08D/226000500/1310/0000 del pressupost de la Generalitat de 
Catalunya per al 2015. El pagament de la quantitat esmentada es tramitarà mitjançant 
transferència bancària contra factura per cadascuna de les despeses previstes. 
 
L’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú es compromet a assumir la resta de la despeses 
complementàries al projecte de conceptualització i desenvolupament dels continguts 
per a l’aplicació de polítiques públiques de Govern Obert a través de l’adequació i 
implementació d’una plataforma de Pressupost Obert i una plataforma a semblança 
del portal Irekia, per un import total de 22.000 euros amb càrrec al seu pressupost i 
sense generació de cap nova partida pressupostària. 
 
Cinquena. Grup motor 
 
El grup motor serà qui assumeixi el lideratge d’aquest projecte i estarà integrat per les 
persones següents: 
 

- Rosa Jorba Valldosera, coordinadora de l’àrea d’Alcaldia i Presidència 
- Susana Sanahujes Bars, coordinadora de l’àrea de Nova Governança 
- Josep Gomariz Meseguer, adjunt a secretaria i director de RSC 
- Griselda Castelló Dalmau, cap del servei de Participació i Cooperació 
- Tomàs Prados Molina, cap del servei de tecnologies de la informació i la 
comunicació 
- Carles Anson i Massich, coordinador de la Unitat de Responsabilitat Social 
Corporativa 
- Un representant del programa d’Innovació i Qualitat Democràtica de la 
Generalitat de Catalunya 

 
Sisena. Difusió i imatge corporativa 
 
En totes les comunicacions i en tot el material gràfic que s’editi per al suport dels 
processos participatius, sigui per mitjà d’eines telemàtiques o per material imprès, així 
com en totes aquelles circumstàncies que es consideri oportú, haurà de constar la 
imatge corporativa o logo d’ambdues institucions d’acord amb el Programa 
d’Identificació Visual de la Generalitat i ha de constar: 
 
- Ajuntament de Vilanova i la Geltrú 
- Amb el suport del Programa d’Innovació i Qualitat Democràtica. Departament de 

Governació i Relacions Institucionals 
- Les imatges i els logos corporatius de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú i del 

Departament de Governació i Relacions Institucionals o dels departaments que 
els substitueixin 

 
Setena. Vigència del conveni 
 
Aquest conveni tindrà vigència des del moment de la seva signatura fins al 31 de 
desembre de 2015. 
 



 

 

Vuitena. Causes d’extinció 
 
Són causes d’extinció d’aquest conveni: 
 
- El transcurs de la vigència del conveni. 
- El mutu acord entre les parts manifestat per escrit. 
- L’incompliment greu i reiterat de les estipulacions del conveni per qualsevol de 

les dues parts i, concretament, l’incompliment de les obligacions relatives a la 
difusió i la imatge corporativa. 

- Qualsevol altra que estableixi la normativa vigent. 
 
Novena. Règim jurídic i jurisdicció competent 
 
Aquest conveni té caràcter administratiu. 
 
En cas de dubte o discrepància sobre la interpretació, la modificació, la resolució o 
els efectes del conveni, ambdues parts intentaran resoldre el dubte o la discrepància 
de mutu acord, amb caràcter previ a la submissió de la controvèrsia a la jurisdicció 
contenciosa administrativa. 
 
Desena. Control i seguiment 
 
Ambdues parts estan obligades a facilitar tota la informació que li sigui requerida per 
la Intervenció General de la Generalitat de Catalunya, la Sindicatura de Comptes o 
qualsevol altre òrgan de control de l’Administració. 
 
 
I en prova de conformitat i d’acceptació, signen aquest conveni de col·laboració, per 
duplicat exemplar i a un sol efecte, en el lloc i la data indicats a l’encapçalament. 
 
 
Es vota la proposta, la qual s’aprova per unanimitat dels presents, amb un 
total de 23 vots (5 vots de CiU, 4 vots del PSC, 5 vots de la CUP, 4 d’ERC, 2 
de C’s, 2 de SOM VNG i 1 del PP). 

    

 
12.  GOVERN OBERT. APROVACIÓ DEL QUADRE D’INDICADORS I 

PROCEDIMENT PER A L’IMPULS DE LES POLÍTIQUES DE 
TRANSPARÈNCIA A L’AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA 
GELTRÚ.  (EXP. 387/2015-SEC) 
 

Antecedents de fet 
 
Atès l’acord del Ple d’aquest Ajuntament de 29 de juliol de 2013, de publicar 
per voluntat pròpia, al web municipal, la relació dels 80 indicadors de 
transparència de la ONG Transparència Internacional. 
 



 

 

Atesa la voluntat expressada per aquest ajuntament d’avançar en el 
desplegament de polítiques de govern obert, basades en la transparència, la 
participació, la col·laboració i la rendició de comptes. 
 
Atès que l’accés a la informació és un principi bàsic que permet avaluar la 
qualitat democràtica de les administracions públiques i que aquesta és 
determinant per a que la ciutadania disposi de suficients elements per a la 
presa de decisions i per garantir un exercici del poder públic responsable. 
 
Atesa la voluntat i necessitat de donar compliment a les prescripcions 
normatives de la llei  espanyola 19/2013, de 9 de desembre i la llei 19/2014, 
de 29 de desembre, del Parlament de Catalunya sobre transparència, accés a 
la informació i bon govern. 
 
 
Fonaments de dret 
 
Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información y 
buen gobierno. 
 
Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació 
pública i bon govern. 
 
Art. 4.1.a de la llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local. 
 
 
Per tot això, aquest Ple de l’Ajuntament aprova el següent 
 

ACORD 
 
“Primer. Aprovar el quadre d’indicadors que s’adjunta com annex on 
s’estableixen els continguts i les responsabilitats dels diferents departaments 
que han de vetllar per la seva publicació i actualització a través del portal de 
transparència. 
 
Segon. Aquest document s’actualitzarà i adaptarà permanentment a les noves 
realitats, propostes i aportacions, a través de la Unitat de Responsabilitat 
Social Corporativa, la qual, de forma periòdica haurà de sotmetre a acord 
d’aquest Ple les modificacions que s’hi vagin incorporant 
 
Tercer. Crear la comissió tècnica de seguiment de la transparència i la 
informació pública que serà l’encarregada de vetllar pel compliment dels 
compromisos recollits en aquest acord. 
 



 

 

Quart.  Aprovar el procediment per donar compliment al quadre d’indicadors i 
a totes les altres informacions que l’ajuntament consideri d’interès incorporar 
al portal de transparència i que consisteix en:  
 
Per a la publicitat activa (la que obligatòriament ha de publicar l’ajuntament 
per prescripció normativa i, a més, la que publiqui voluntàriament per 
considerar d’interès general): el departament responsable, a partir dels 
indicadors o per iniciativa pròpia, elaborarà o recollirà la informació 
necessària. La comissió tècnica de seguiment revisarà i validarà la informació i 
finalment el departament responsable la publicarà al portal de transparència. 
 
Per a la publicitat passiva (a partir d’una petició ciutadana): a partir d’una 
sol·licitud externa, la comissió tècnica analitzarà la sol·licitud i si no es disposa 
de la informació, la comissió traslladarà al departament responsable la petició 
per recollir i elaborar la documentació necessària. Aquesta informació caldrà 
validar-la a través de la comissió tècnica de seguiment i finalment el 
departament responsable la enviarà a la persona sol·licitant. Si la comissió 
tècnica de seguiment considera que la informació és d’interès general, 
aquesta s’incorporarà al portal de transparència 
 
Cinquè. Formaran part de la comissió tècnica de seguiment de la 
transparència i la informació pública els càrrecs següents:  
 
- El secretari general de l’ajuntament 
- Un lletrat assessor en matèria de protecció de dades 
- El/la cap del Servei de Tecnologies de la Informació i la comunicació 
- El/la cap del Servei de Participació Ciutadana 
- El/la cap del Servei  d’Atenció Ciutadana 
- El/la coordinador/a de la Unitat de Responsabilitat Social Corporativa 
 
Sisè. Nomenar com a membres de l’esmentada comissió a les persones 
següents:  
  
-  ISIDRE MARTÍ I SARDÀ, com a secretari general de l’Ajuntament 
-  FERMÍN ORTEGA VÁZQUEZ, com a lletrat assessor en matèria de 

protecció de dades 
-  TOMÁS PRADOS MOLINA, com a cap del Servei de Tecnologies de la 

Informació i la Comunicació 
-  GRISELDA CASTELLÓ DALMAU, com a cap del servei de Participació 

Ciutadana 
-  MONTSE UBIA CARNICER, com a cap del Servei  d’Atenció Ciutadana 
-  CARLES ANSON I MASSICH, com a coordinador de la Unitat de 

Responsabilitat Social Corporativa 
 



 

 

 
Setè. Serà igualment funció d’aquesta comissió, assessorar als diferents 
organismes i ens dependents de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú en la 
implantació de les prescripcions normatives derivades de les lleis de 
transparència.  
 
Mentre no es consolidin els mecanismes interns dins d’aquests organismes i 
empreses, el procediment per donar compliment als requisits de publicitat 
activa i passiva, es farà a través de l’esmentada comissió, seguint el 
procediment establert en el punt 4 d’aquest mateix acord. 
 
Vuitè. Anualment, la comissió haurà de presentar un informe de la seva gestió 
en el marc de la Comissió Informativa de l’Àrea de Polítiques de Ciutadania. 

 
 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 
 
Es vota la proposta, la qual s’aprova per unanimitat dels presents, amb un 
total de 23 vots (5 vots de CiU, 4 vots del PSC, 5 vots de la CUP, 4 d’ERC, 2 
de C’s, 2 de SOM VNG i 1 del PP). 
 
 
ÀREA DE POLÍTIQUES DE CIUTADANIA 
 

13.  CULTURA. APROVACIÓ SI ESCAU, DE LA MODIFICACIÓ 
CONCEPTUAL DEL PRESSUPOST PRESENTAT AL FEDER DEL 
PROJECTE: EL FAR, CENTRE D’INTERPRETACIÓ I ACOLLIDA 
TURÍSTICA DE VILANOVA I LA GELTRÚ. (EXP. 225/2015-CUL) 

 
Relació de fets 
 
El DOGG núm. 6057 d’1 de febrer de 2012 va publicar l’ordre GRI/8/2012 de 
26 de gener del departament de Governació i Relacions Institucionals de la 
Generalitat, per la qual s’aprovaven les bases reguladores per seleccionar les 
operacions dels ens locals susceptibles de cofinançament pel FEDER 
Catalunya 2007-2013, i obria la convocatòria per presentar sol·licituds. 
 
D’acord amb aquestes bases, la Junta de Govern Local de 27 de març de 
2012, va aprovar la sol·licitud de subvenció al programa FEDER del projecte 
“El Far, Centre de Visitants i d’interpretació del mar”, amb un cost estimatiu de 
580.000,00 €, amb l’IVA inclòs. 
 
El Ple de l’Ajuntament del dia 30 de març de 2012, va ratificar l’acord de la 
Junta de Govern Local referent a la sol·licitud de l’esmentada subvenció. 
 
La resolució GRI/8/2012, de 12 de juny, publicada al DOGC núm. 6153 de 20 
de juny de 2012, aprovà el projecte “El Far. Centre d’interpretació i acollida 
turística” en el marc del Programa Operatiu FEDER 2007-2013 tram local, per 
un import de 527.690,04 €, amb l’IVA inclòs. 
 
La Junta de Govern Local de data 17 de juliol de 2012 va resoldre acceptar la 
subvenció de 263.845,02 € corresponent al 50 % del total de  l’operació 
aprovada per import de 527.690,04 €, adaptant el pressupost inicial de 
580.000,00 €, a aquest import aprovat. 
 
En aquests moment, les obres ja s’han realitzat i el projecte s’ha anat 
materialitzant, trobant-nos en la fase de justificació de la despesa.  
 



 

 

Segons la normativa FEDER la justificació de cada una de les factures s’ha de 
relacionar amb les actuacions que es detallen en el pressupost d’actuacions 
presentat. En el decurs dels treballs han sorgit despeses imprevistes que 
afecten a l’obra i a la museografia causant que algunes de les partides hagin 
sofert un increment o una disminució, i d’altres s’hagin suprimit i l’import s’hagi 
destinat a un altre concepte. 
 
Per aquest motiu és preceptiu sol·licitar, a la Direcció General d’Administració 
Local de la Generalitat de Catalunya, les modificacions el en el pressupost del 
projecte aprovat subvencionat amb fons FEDER, període 2007-2013. 
 
Segons l’informe de la Cap de Servei de Cultura, el pressupost de la memòria 
aprovada que consta al Departament de Governació i Relacions Institucionals 
referent al projecte, és el següent: 
 
 

Concepte Pressupost  
1. Projecte tècnic d’obra 
 

23.581,00 € 

2. Direcció d’obra 6.223,05 € 
 

3. Projecte tècnic museogràfic 
 

12.000 € 
 

4. Obra i instal·lacions 
 

331.136,53 € 

          Moviments de terres 13.591,69 € 
          Fonaments 20.869,50 € 
          Estructures 52.729,98 € 
          Cobertes 14.407,06 € 
          Tancaments i divisòries 20.929,33 € 
          Aïllaments i impermeabilitzacions 7.612,86 € 
          Revestiments 48.925,90 € 
          Paviments. 17.939,38 € 
          Tancaments practicables 2.719,94 € 
          Proteccions  3.807,11 € 
          Instal·lacions evacuació 3.535,31 € 
          Instal·lacions de lampisteria 6.526,05 € 
          Instal·lacions elèctriques 11.959,92 € 
          Instal·lacions de climatització 18.755,77 € 
          Audiovisuals i comunicació 2.176,36 € 
          Equipaments 27.180,39 €  
          IVA (21%) 57.469,98 € 
5. Material informàtic 18.446,49  € 

 
6. Altres despeses 
 

136.302,97 € 



 

 

         Catalogació, conservació i trasllat de les     
         col·leccions 

41.320,80 € 
 

         Equipament d’interpretació i  
         desplegament del discurs museogràfic 

43.735,76 € 

         Elements de comunicació i campanya    
inaugural 

13.838,65 € 
 

         Projecte d’activitats 7.967,22 € 
         Senyalització equipament 5.784,65€ 
         IVA (21%) 23.655,89 € 
  

TOTAL 527.690,04 € 
 
 
Les modificacions produïdes en relació amb l’actuació subvencionada: 
 
Pressupost 
detallat del 
pressupost i les 
actuacions 

MEMÒRIA 
INICIAL 

SOL·LICITUD 

Despesa 
produïda 

Increment o 
decrement 

Projecte tècnic 
d’obra 

23.581,00 EUR 0.00 € - 23.581,00 EUR 

Direcció d’obra 6.223,05 EUR 
 

0.00 € - 6.223,05 EUR 

Projecte tècnic 
museogràfic 

12.000,00 EUR 10.768,00 EUR - 1.232 EUR 

Obra i 
instal·lacions 

331.136,53 EUR 331.019, 86 EUR - 116,67 EUR 

Edifici 1 Museu del 
Mar 

 94.518,64 EUR   

Edifici 2 Serveis  12.937,62 EUR  
Edifici 3A Espai 
Roig Toqués 

 19.736,46 EUR  

Edifici 3B Espai 
Víctor Rojas 

 120.144,86 EUR  

Urbanització  4.812,55 EUR  
Seguretat i Salut + 
imprevistos 

 21.420,00 EUR  

IVA (21%)  57.449,73 EUR  
Material 
informàtic 

18.446,49  EUR 
 

0,00 € - 18.446,49 EUR 

Altres despeses 136.302,97 EUR 175.326,62 EUR 39.023,65 EUR 
Catalogació, 
conservació i 
trasllat 

 103.218,03  EUR  

Equipament 
d’interpretació i 
desplegament 

 65.907,65 EUR  



 

 

discurs 
museogràfic 
Elements de 
comunicació  

 6.200,94 EUR  

Treballs 
complementaris  
sol·licitats per 
l’Autoritat 
Portuària 

0.00 EUR 10.575,56 EUR 10.575,56 EUR 

TOTAL 527.690,04 EUR 527.690.04 EUR 0,00 EUR 
 
 
Fonaments de dret 
 
Vist allò que disposa la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de 
Règim Local. 
 
Per tot això, aquest Ple de l’Ajuntament aprova el següent 
 

ACORD 
 
“PRIMER. Aprovar, d’acord amb la despesa real produïda, el següent quadre 
de pressupost, i demanar a la Direcció General d’Administració Local del 
Departament de Governació i Relacions Institucionals de la Generalitat de 
Catalunya la modificació en els conceptes del pressupost del projecte aprovat 
subvencionat en un 50% amb fons FEDER, període 2007-2013, del projecte 
“El Far. Centre d’interpretació i acollida turística”. 
 

Concepte Pressupost  
1. Projecte tècnic museogràfic 
 

10.768, 00 € 

2. Obra i instal·lacions 
 

331.019,86€ 

          Edifici 1 Museu del Mar 94.518,64 € 
          Edifici 2 Serveis 12.937,62€ 
          Edifici 3A Espai Roig Toqués 19.736,46€ 
          Edifici 3B Espai Víctor Rojas 120.144,86€ 
          Urbanització 4.812,55€ 
          Seguretat i Salut + imprevistos 21.420,00€ 
          IVA (21%) 57.449,73€ 
3. Altres despeses  
 

175.326,62 € 

         Catalogació, conservació i trasllat de les     
         col·leccions 

103.218,03 € 

         Equipament d’interpretació i  
         desplegament del discurs museogràfic 

65.907,65 € 
 



 

 

         Elements de comunicació 6.200,94 € 
4. Treballs complementaris sol·licitats per  
l’autoritat portuària 

10.575.56 € 
 

TOTAL 527.690,04 € 
 
 
 
SEGON. Contra aquesta resolució, que és definitiva en via administrativa, es 
podrà interposar amb caràcter potestatiu recurs de reposició en el termini d’un 
mes a comptar des del dia següent a la recepció d’aquesta notificació. Contra 
la desestimació expressa del recurs de reposició, en el seu cas, o bé 
directament contra aquesta resolució, es podrà interposar recurs contenciós 
administratiu davant el jutjats contenciosos administratius de la província de 
Barcelona en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent al de la 
recepció de la notificació corresponent.  
 
En el cas que la desestimació del recurs de reposició es produís per silenci 
administratiu -silenci que es produeix pel transcurs d’un mes a comptar des de 
la data de la seva interposició sense que s’hagi notificat la seva resolució- el 
termini per a la interposició del recurs contenciós administratiu serà de sis 
mesos a comptar des de l’endemà del dia en què el referit recurs de reposició 
s’entengui desestimat. 
 
TERCER. Aquest ajuntament disposa de la institució del Defensor de la 
Ciutadania que té entre les seves competències defensar els drets dels 
ciutadans i de les ciutadanes de Vilanova i la Geltrú, en totes aquelles 
actuacions de l’Ajuntament i dels organismes que en depenen. El seu servei 
és gratuït. Si teniu cap discrepància en relació a aquesta resolució, podeu 
sol·licitar la seva intervenció, sense que suspengui els terminis dels recursos 
corresponents.” 
 
Es vota la proposta, la qual s’aprova amb el resultat següent: 
 
   Vots a favor: CiU (5), PSC (4), ERC (4), C’s (2), SOM 
       VNG (2) i PP (1) = 18 vots 
   Abstencions:  CUP = 5 vots 
 
 

14.  CULTURA. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA COMPOSICIÓ DE LA 
COMISSIÓ MITXA PREVISTA EN EL CONVENI DE 
COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA 
GELTRÚ, LA FUNDACIÓ PRIVADA SANT ANTONI ABAT I ELS 
IMPULSORS DE LA COMISSIÓ CENTRE DE CULTURA POPULAR 
I TRADICIONAL “CASA DE LA FESTA”.  (EXP. 231/2015-CUL) 

 



 

 

Relació de fets 
 
I. Atès que l’any 2008 es va impulsar la iniciativa  formada per diverses 
persones d’entitats de la ciutat que van constituir un grup de treball per 
elaborar el projecte de la Casa de la Festa, per tal de dotar un equipament de 
referència a la Cultura Popular i Tradicional de la ciutat.  
 
II. Atès què l’església de Sant Josep, coneguda com dels Josepets, propietat 
de la Fundació Privada Sant Antoni Abad, és un element patrimonial  de la 
ciutat en desús i tancat al públic no adscrit a cap projecte per part de la 
propietat. 
 
III. Atès que aquest equipament, tant per la seva ubicació com per 
característiques físiques ha estat valorat per l’esmentat grup de treball com 
l’espai per acollir La casa de la Festa.  
 
IV. Atès que els impulsors de la iniciativa s’han posat en contacte amb els 
representants de la Fundació Privada Sant Antoni i amb els representants del 
govern de la ciutat per tal que valorin la proposta d’ubicar la Casa de la Festa 
a l’església de Sant Josep.  
  
IV. Atès que en data 26 de gener de 2015 es reuneix la Junta de patrons de 
la Fundació Privada Sant Antoni  i acorda que s’utilitzi l’església dels Josepets 
per ubicar-hi la Casa de la Festa.  
 
V. Atès que el 13 de maig de 2015 es formalitza el conveni de col·laboració 
entre l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, la Fundació Privada Sant Antoni 
Abat i els impulsors de la comissió Centre de Cultura Popular i tradicional 
“Casa de la Festa”. 
 
VI. Atès que es creu convenient establir la composició de la Comissió mixta de 
treball de la Casa de la Festa. 
 
Fonaments de dret 
 
I. De conformitat amb la Llei 7/1985, de 21 d’abril, de Bases del règim local. 
 
II. De conformitat amb el Decret Legislatiu 2/2003, de 2 d’abril, que aprova el 
Text refós de la llei municipal i de règim local de Catalunya. 
 
Per tot això aquest Ple de l’Ajuntament aprova el següent 
 
 
 



 

 

ACORD 
 
“PRIMER.  La composició de la comissió Mixta prevista al Conveni de 
col·laboració entre l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, la Fundació Privada 
Sant Antoni Abat i els impulsors de la comissió Centre de Cultura Popular i 
tradicional “Casa de la Festa”, estarà formada per dues persones en 
representació de l’ajuntament de Vilanova i la Geltrú, les quals seran 
nomenades per Decret de la Regidora de Cultura, dues persones en 
representació de la Fundació Privada Sant Antoni Abat i dues persones de la 
ja constituïda Associació Casa de la Festa. 
 
SEGON.  Notificar aquest acord a la Fundació Privada Sant Antoni Abat i a 
l’Associació Casa de la Festa i demanar que posin en coneixement de 
l’ajuntament les persones designades per formar-ne part en el termini màxim 
d’un mes. 
 
TERCER.  Instar las membres de la Comissió Mixta a iniciar els tràmits per 
procedir a la convocatòria de les persones designades per a que procedeixin 
a la constitució formal de la Comissió i elaborin una proposta de funcions (de 
caràcter consultiu i propositiu) de conformitat amb l’objecte definit al pacte 
primer del conveni, així com el regim d’organització i funcionament, la qual 
s’haurà de trametre a les entitats participants per a la seva ratificació 
 
QUART. Contra aquesta resolució, que és definitiva en via administrativa, es 
podrà interposar amb caràcter potestatiu recurs de reposició en el termini d’un 
mes a comptar des del dia següent a la recepció d’aquesta notificació. Contra 
la desestimació expressa del recurs de reposició, en el seu cas, o bé 
directament contra aquesta resolució, es podrà interposar recurs contencions 
administratiu davant el jutjats contenciosos administratius de la província de 
Barcelona en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent al de la 
recepció de la notificació corresponent. 
 
En el cas que la desestimació del recurs de reposició es produís per silenci 
administratiu –silenci que es produeix pel transcurs d’un mes a comptades de 
la data de la seva interposició sense que s’hagi notificat la seva resolució- el 
termini per a la interposició del recurs contenciós administratiu serà de sis 
mesos a comptar des de l’endemà del dia en què el referit recurs de reposició 
s’entengui desestimat. 
 
CINQUÈ. Aquest ajuntament disposa de la institució del Defensor de la 
Ciutadania que té entre les seves competències defensar els drets dels 
ciutadans i de les ciutadanes de Vilanova i la Geltrú, en totes aquelles 
actuacions de l’Ajuntament i dels organismes que en depenen. El seu servei 
és gratuït. Si teniu cap discrepància en relació a aquesta resolució, podeu 



 

 

sol·licitar la seva intervenció, sense que suspengui els terminis dels recursos 
corresponents.” 
 
Es vota la proposta, la qual s’aprova per unanimitat dels presents, amb un 
total de 23 vots (5 vots de CiU, 4 vots del PSC, 5 vots de la CUP, 4 d’ERC, 2 
de C’s, 2 de SOM VNG i 1 del PP). 

 
 
15.  CULTURA. APROVACIÓ DE LA PROPOSTA DEL PATRONAT DE 

L’ORGANISME AUTÒNOM LOCAL DE PATRIMONI VÍCTOR 
BALAGUER, DE NOMENAMENT DE LA GERÈNCIA. (EXP. 
11/2015-BMVB) 

 
Atès que en data 22/10/2015 la presidenta de l’OAPVB va signar un decret pel 
qual aprovava les bases de l’oferta de la plaça de Gerència, i la convocatòria 
d’un procés de lliure designació per cobrir-ne la vacant. 

Vist l’informe signat per Núria Cortada de la Peña, coordinadora de l’Àrea de 
polítiques de ciutadania i Sole Fernández Cabezas, cap de Cultura el dia 19 
de novembre de 2015. 

 
INFORME-PROPOSTA SOBRE LA GERÈNCIA DE L’ORGANISME AUTÒNOM DE 
PATRIMONI VICTOR BALAGUER 

 

En data 22/10/2015 la presidenta de l’OAPVB va signar un decret pel qual aprovava les 
bases de l’oferta de la plaça de Gerència, i la convocatòria d’un procés de lliure 
designació per cobrir-ne la vacant.  Aquest lloc de treball té caràcter de personal directiu 
als efectes del que disposa l’article 85 bis de la LRBRL i 13 del EBEP amb les següents 
característiques: 

Nom: Gerent/a de l’Organisme Autònom de Patrimoni Víctor Balaguer. 
Grup d’adscripció: A1 
Nivell: 26 
Retribució bruta anual: 45.321,11€ 
Jornada: plena dedicació 
Dependència Orgànica:ORGANISME AUTONOM DE PATRIMONI VICTOR BALAGUER 
Nomenament o contractació: Nomenament funcionari o contracte laboral d’alta direcció 
pels laborals. 

A la present convocatòria s’hi van presentar un total de 9 sol·licituds, que després de ser 
valorades es va procedir a analitzar si complien els requisits exigits en la convocatòria. 
 

 



 

 

RELACIÓ D’ASPIRANTS QUE NO COMPLEIXEN TOTS ELS REQUISITS 

EDAT 3 ANYS 
DIRECCIÓ 
PUBLICA 

NIVELL C 
CATALÀ 

TITULACIÓ OBSERVACIONS 

44 NO No ho 
esmenta 

Llicenciat en 
Administració i 
Direcció 
d’Empreses 

No ha exercit un mínim 
de 3 anys en direcció 
en el sector públic 

30 NO No ho 
esmenta 

Diplomada No ha exercit un mínim 
de 3 anys en direcció 
en el sector públic. No 
és titulada superior 

50 NO SI Grau 
d’Administració i 
Direcció 
d’Empreses 

Diplomat en 
Ciències 
Empresarials 

 

No ha exercit un mínim 
de 3 anys en direcció 
en el sector públic.  

 

43 

 

NO 

 

SI 

 

Enginyeria 
superior de 
telecomunicacions 

 

No ha exercit un mínim 
de 3 anys en direcció 
en el sector públic 

43 NO SI, pendent 
d’acreditació 

Grau en 
Administració 
d’Empreses 

Diplomat en 
Ciències socials i 
empresarials 

No ha exercit un mínim 
de 3 anys en direcció 
en el sector públic 

46 ? SI Enginyer industrial 

Diplomat en 
Ciències 
Empresarials 

No ha exercit un mínim 
de 3 anys en direcció 
en el sector públic. 

 

 

33 

 

NO 

 

SI 

 

Llicenciat en 
Història de l’Art 

 

No ha exercit un mínim 
de 3 anys en direcció 
en el sector públic 

 
 
 



 

 

RELACIÓ D'ASPIRANTS QUE COMPLEIXEN TOTS ELS REQUISITS 

EDAT 3 ANYS 
DIRECCIÓ 
PUBLICA 

NIVELL C 
CATALÀ 

TITULACIÓ 

52 SI SI Llicenciat en Filosofia 

54 SI SI Llicenciada en Ciències Econòmiques 

    

 

En relació a les dues persones que compleixen els requisits exigits en la convocatòria, 
es va avaluar el seu curriculum vitae segons les funcions que té atorgades la gerència, 
segons l’article 12 dels estatuts de l’OAPVB, i que són les següents: 
 
a)  Elaborar la proposta del programa anual d’actuació i la memòria de gestió de 

l’exercici. 

b)  Proposar mesures per a millorar l’organització i funcionament de la institució. 

c)  Dirigir i inspeccionar els diferents serveis i seccions. 

d)  Subscriure dels contractes administratius fins els límits previstos en cada moment 

per a la contractació menor en la legislació vigent de contractació del Sector Públic 

e)  Executar els acords de la Junta de Patrons-Consell Rector i les resolucions del 

president. 

f)  Elaborar el projecte de les plantilles de personal i creació de nous llocs de treball. 

g)  Preparar tota classe d’actes i contractes. 

h)  Dirigir, inspeccionar i adoptar les mesures escaients per al millor funcionament dels 

diferents serveis i seccions 

 Qualsevol altra que se li pugui encarregar expressament 

 
Segons aquestes funcions, es busca un perfil que tingui competències en l’àmbit de la 
gestió econòmica, de la gestió de recursos humans, amb competències importants per a 
la introducció de millores en l’organització i en la realització d’una bona gestió en la 
contractació externa.  No es busca, per tant un perfil amb un alt component tècnic en 
l’àmbit cultural, ja que l’OAPVB ja disposa de dues direccions i d’un grup de tècnics i 
tècniques qualificats en l’àmbit de la gestió del patrimoni que poden aportar criteris 
tècnics a la Gerència per a la presa de decisions. 
 
Tenint en compte aquest perfil, es valora que la persona amb una trajectòria de 
formació i d’experiència laboral que s’ajusta més al perfil que es necessita és la Sra. 
Maria Asunción Alias Echevarria, que és Llicenciada en Ciències Econòmiques i 
disposa d’una dilatada experiència en gestió.  Aporta també el coneixement del territori, 
una àmplia relació amb l’administració local i el sector públic de Vilanova i la Geltrú, així 
com un ampli coneixement del sector privat del territori. 
 



 

 

Per tot l’anteriorment esmentat, es proposa la Sra. Maria Asunción Alias Echevarria 
per ocupar la plaça de gerenta de l’Organisme autònom de Patrimoni Víctor Balaguer. 
 
 
Núria Cortada de la Peña     Sole Fernández Cabezas 
Coordinadora de l’Àrea de Politiques   Cap de Cultura 
de Ciutadania 
 
 
Vilanova i la Geltrú, 19 de novembre de 2015 

 
Atès que en data 24 de novembre la Presidenta de l’OAP Víctor Balaguer ha 
proposat a la Junta de Patrons l’adopció d’un acord per elevar una proposta al 
Ple per al nomenament de la Sra. Asunción Alias Echevarría com a gerenta de 
l’Organisme. 
 
Atès que el dia 1 de desembre, la Junta de Patrons de l’OAP Víctor Balaguer 
ha aprovat proposar al Ple de la Corporació el nomenament de la Sra. Maria 
Asunción Alias Echevarría com a gerenta de l’OAP Víctor Balaguer. 
 
Atès que l’article 8è, punt 1.12 dels estatuts de l’OAP Víctor Balaguer diu que 
entre les funcions de la Junta de Patrons-Consell rector Junta de Patrons hi ha 
la de proposar al Ple de l'Ajuntament el nomenament del gerent. 
 
 
Per tot el que s’ha exposat, aquest Ple de l’Ajuntament aprova el següent  
 

ACORD: 
 
“PRIMER. Aprovar el nomenament de la Sra. Maria Asunción Alias Echevarría 
com a gerent de l’OAP Víctor Balaguer. 
 
SEGON. Notificar el present acord als interessats.” 
 
 
Es vota la proposta, la qual s’aprova amb el resultat següent: 
 
   Vots a favor:  CiU (5) i PSC (4) = 9 vots 
   Abstencions:  CUP (5), ERC (4), C’s (2), SOM VNG (2) i 
     PP (1) = 5 vots 
 

 
16.  CONVIVÈNCIA I EQUITAT. ADHESIÓ AL MANIFEST 

INSTITUCIONAL DEL DIA INTERNACIONAL PER A L’ELIMINACIÓ 
DE LA VIOLÈNCIA ENVERS LES DONES DEL 25 DE NOVEMBRE 
DE 2015. (EXP. 15/2015-CON) 



 

 

 
Relació de fets 
  
1 - Atès que el dia 25 de novembre de cada any es commemora el Dia 
internacional per a l’eliminació de la violència envers les dones 
2 – Atès que les quatre Diputacions catalanes, la Generalitat de Catalunya i 
les dues  entitats municipalistes de Catalunya elaboren conjuntament un 
manifest institucional per mostrar el rebuig a la violència masclista, i 
denunciar-ne les causes que l’originen amb la voluntat d’eradicar-la 
3 -  Atès que l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú té la voluntat d’adherir-se a 
l’esmentat manifest 
 
Fonaments de dret 
 
1. Llei 7/1985, de 2 abril de bases del règim local. 
2. Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, que aprova el text refós de la llei 
municipal i de règim local de Catalunya. 
 
Es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció del següent 
 

ACORD 
 
Únic. Adherir-se al manifest institucional del Dia Internacional per a 
l’eliminació de la violència envers les dones de 25 de novembre de 2015 que 
es transcriu a continuació: 
 

“Avui 25 de novembre, les administracions públiques i la societat civil 
tornem a trobar-nos per manifestar, una vegada més, el rebuig a la 
violència masclista i denunciar-ne les causes que l’originen amb la ferma 
voluntat de no detenir-nos fins eradicar-la.  
 
En el compromís d’eradicar la violència masclista totes les institucions 
públiques, molt especialment els Ajuntaments Catalans, de la mà de les 
entitats de dones i del moviment feminista, ens hem unit per dotar 
Catalunya d’un marc legal, per construir una xarxa de recursos d’atenció i 
recuperació per a les dones i per als seus fills i filles i per dissenyar 
protocols d’actuació que compten amb la participació de persones 
professionals d’àmbits diversos. Per la seva banda, la societat catalana 
augmenta dia a dia la seva sensibilitat i implicació davant les diferents 
manifestacions de la violència masclista.  
 
Això no obstant, la violència contra les dones és una realitat persistent i 
cruenta tal i com demostren les xifres de dones assassinades i les 
denúncies per violència masclista i, en concret, per agressió sexual. 
L’amenaça de ser violentades és permanent i s’accentua entre les dones 
més joves, fet que posa de manifest la necessitat d’abordar àmpliament les 



 

 

causes i les conseqüències, els perquès i les complicitats a nivell individual 
i social.  
 
En aquest sentit, és del tot imprescindible denunciar la complicitat social i 
cultural dels missatges que fomenten el sexisme, de les imatges que 
tracten el cos de les dones com a objectes sexuals, de les narratives que 
emmascaren les agressions sexuals contra les dones i les fan 
responsables de l’agressió viscuda, de les actituds que promouen 
estereotips de gènere i rols patriarcals i de la banalització del masclisme. 
 
Les institucions i les organitzacions de la societat civil hem de ser un reflex 
fidel de l'alternativa que representem i del compromís que defensem per 
l’eradicació de la violència masclista. La nostra responsabilitat individual i 
col·lectiva passa per acceptar que no hi ha canvi social que no comenci per 
nosaltres mateixos i per entendre que la violència contra les dones és  
conseqüència d’un sistema social que porta inscrit en el seu ADN el 
masclisme com a ordre simbòlic per significar i interpretar la realitat. 
 
Tal i com recull la llei catalana, del dret de les dones a eradicar la violència 
masclista, el masclisme és el concepte que defineix les conductes de 
domini, control i abús de poder dels homes sobre les dones i que ha 
imposat un model de masculinitat que encara és valorat per una part de la 
societat com a superior. La violència masclista és l’expressió més greu i 
devastadora d’aquesta cultura que destrueix vides i impedeix els 
desenvolupament dels drets, la igualtat d’oportunitats i les llibertats de les 
dones. 
 
Conseqüentment, la violència masclista només es pot eradicar si 
desautoritzem l’estructura ideològica patriarcal que legitima la desigualtat i 
la subordinació de les dones i organitza la vida a partir d’un principi de 
jerarquia que situa les dones com a ciutadanes de segona categoria. 
 
Per tant, és prioritari situar la prevenció d’aquesta violència com una 
política estratègica, més encara en aquest context de construcció de noves 
estructures i d’ideació d’un nou horitzó de possibilitats. Catalunya necessita 
un Pla de Prevenció a nivell nacional que reconegui la  urgència d’establir 
pràctiques de deconstrucció del paradigma patriarcal i dels discursos 
masclistes. És per això que les institucions públiques, conjuntament amb la 
societat civil, hem de trobar les eines per desplegar la Llei d’igualtat 
efectiva de dones i homes, aprovada al passat mes de juliol, perquè és 
amb el treball de construir una societat democràtica moderna que eradiqui 
el sistema patriarcal i androcèntric que aconseguirem fer front a la violència 
masclista. 
 
Aquest és el compromís que avui volem manifestar públicament les 
institucions catalanes, amb la voluntat de sumar esforços i crear sinergies 
de treball cooperatiu que ens permetin construir conjuntament dinàmiques 
innovadores per eradicar definitivament la violència masclista que 



 

 

representa una greu vulneració dels drets humans i atempta contra la 
igualtat efectiva entre dones i homes.” 

 
La proposta s’aprova per assentiment de tots els presents. 
 

 
17.  CONVIVÈNCIA I EQUITAT. CONVALIDAR L’ACORD DE LA JGL 

D’11.11.2015, D’ENCÀRREC DE GESTIÓ A L’INSTITUT 
MUNICIPAL D’EDUCACIÓ I TREBALL (IMET), PER A LA 
REALITZACIÓ DE LES ACCIONS FORMATIVES DEL MÒDUL B DE 
CONEIXEMENTS LABORALS EN EL MARC D’ACOLLIDA DE LES 
PERSONES ESTRANGERES IMMIGRADES.  (EXP. 14/2015-CON) 

 
Relació de fets 
 
I.- Atès que la Junta de Govern Local, en sessió ordinària del dia 29 de 
setembre  de 2015, va acordar “Aprovar l’addenda, en matèria de formació 
del servei de primera acollida de les persones estrangeres immigrades, al 
protocol addicional 2015 del Contracte Programa entre el Departament de 
Benestar Social i Família i l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú”  

 
II.- Atès que la temàtica de la formació que el servei de primera acollida 
denomina com a mòdul B és al voltant de coneixements laborals, es proposa 
fer un encàrrec de gestió a l’Institut Municipal d’Educació i Treball, IMET. 
 
III.- Atès que la Junta de Govern Local d’11 de novembre de 2015, va aprovar 
el “CONVENI D’ENCCÀRREC DE GESTIÓ A L’INSTITUT MUNICIPAL 
D’EDUCACIÓ I TREBALL, IMET, PER LA REALITZACIÓ DE LES ACCIONS 
FORMATIVES DEL MÒDUL B DE CONEIXEMENTS LABORALS EN EL 
MARC D’ACOLLIDA DE LES PERSONES ESTRANGERES IMMIGRADES”, 
que  estableix el seu apartat cinquè la necessitat de convalidar l’esmenta’t 
acord en la propera sessió plenària de l’Ajuntament. 
 
Per tot això aquest Ple de l’Ajuntament aprova el següent 
 

ACORD 
 
“PRIMER. Convalidar l’acord de la Junta de Govern Local del dia 11 de 
novembre de 2015, que diu literalment el següent: 
 

”I.- Atès que la Junta de Govern Local, en sessió ordinària del dia 29 de 
setembre de 2015, va acordar “Aprovar l’addenda, en matèria de formació del 
servei de primera acollida de les persones estrangeres immigrades, al protocol 
adicional 2015 del Contracte Programa entre el Departament de Benestar 
Social i Família i l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú”  



 

 

 
II.- Atès que la temàtica de la formació que el servei de primera acollida 
denomina com a mòdul B és al voltant de coneixements laborals, es proposa 
fer un encàrrec de gestió a l’Institut Municipal d’Educació i Treball, IMET.  
 
Fonaments de dret 
 
I. De conformitat amb la Llei 7/1985, de 21 d’abril, de Bases del règim local. 
 
II. De conformitat amb el Decret Legislatiu 2/2003, de 2 d’abril, que aprova el 
Text refós de la llei municipal i de règim local de Catalunya. 
 
Es proposa al Ple  l’adopció del següent  
 

ACORD 
 
PRIMER.  Aprovar el conveni d’encàrrec de gestió per la realització de les 
accions formatives  del mòdul B de coneixements laborals en el marc d’acollida 
de les persones estrangeres immigrades segons el text que s’adjunta. 
 

 SEGON.  Destinar la quantitat de 1.200 € (MIL DOS CENTS EUROS) sense 
que s’inclogui l’IVA atès que l’entitat està exempta del seu pagament. 
 
Aquest import anirà a càrrec de la partida número 08,3273,2279901 Gestió 
diversitat, del pressupost corresponent a l’any 2015. 
 
TERCER. Autoritzar a la regidora de Convivència i Equitat per a la signatura de 
la documentació que sigui necessària per a la formalització d’aquest acord. 
 
QUART. Notificar aquest acord al Institut Municipal d’Educació i Treball, IMET. 
 
CINQUÈ. Convalidar aquets acord a la propera sessió plenària del 
l’Ajuntament.” 
 

 
ANNEX 

 
CONVENI D’ENCÀRREC DE GESTIÓ PER LA REALITZACIÓ DE LES 
ACCIONS FORMATIVES  DEL MÒDUL B DE CONEIXEMENTS LABORALS 
EN EL MARC D’ACOLLIDA DE LES PERSONES ESTRANGERES 
IMMIGRADES 
 
 
Vilanova i la Geltrú, 4 de novembre de 2015 
 
REUNITS 
 



 

 

D’una part, Teresa Llorens Carbonell, regidora de Convivència i Equitat, de 
l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, amb seu a la plaça de la Vila nº 8 08800 
de Vilanova i la Geltrú i NIF P0830800I. 
 
I de l’altra la Sra. Neus Lloveras Massana, presidenta de l’ Institut Municipal 
d’Educació i Treball (IMET), amb domicili social al carrer Unió, nº 81, 08800 de 
Vilanova i la Geltrú i NIF P0800218J.  
 
Ambdues parts es reconeixen la capacitat necessària per a formalitzar aquest 
encàrrec. 
 
EXPOSEN 
 
1.  El 12 de juny de 2012 es va signar el Contracte programa 2012-2015 per a 
la coordinació, la cooperació i la col·laboració entre el Departament de 
Benestar Social i Família i l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, en matèria de 
serveis socials, altres programes relatius al benestar social i polítiques 
d’igualtat. 
 
Els programes per a l’acollida i integració a persones estrangeres immigrades 
estan inclosos a la fitxa 7 d’aquest Contracte Programa, i s’han mantingut a les 
addendes corresponents als anys 2013, 2014 i 2015. 
 
El desplegament reglamentari de la Llei 10/2010, del 7 de maig, d’acollida de 
les persones immigrades i de les retornades a Catalunya, s’articula a través 
del Decret 150/2014, de 18 de novembre. L’article 10 d’aquest Decret fa 
referència als coneixements laborals, que anomena Mòdul B que, bé 
directament per part de l’Administració de la Generalitat que ha de garantir el 
servei de primera acollida, o bé indirectament en els termes previstos en 
l’article 18.3 de l’esmentat Decret amb una durada de 15 hores i el contingut 
bàsic que preveu l’article 10 de la Llei 10/2010, del 7 de maig. 
 
2.  La Junta de Govern Local, en sessió ordinària del dia 29 de setembre de 
2015, va acordar “Aprovar l’addenda al Protocol addicional de concreció per al 
2015 del Contracte programa 2012-2015 per a la coordinació, la cooperació i 
la col·laboració entre el Departament de Benestar Social i Família i 
l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, en matèria de serveis socials, altres 
programes relatius al benestar social i polítiques d’igualtat, per tal d’ampliar la 
col·laboració en relació amb la formació de coneixements laborals del servei 
de primera acollida (Mòdul B). El Departament Benestar Social i Família 
finançarà la quantitat màxima de 1.500 € per a la realització dels 2 cursos de 
coneixements laborals”. 
 
3.  Allò que disposa l’ article 15 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de 
Règim Jurídic  de les Administracions públiques i del Procediment 
Administratiu Comú. 
 
4.  D’acord amb el que s’estableix a l’apartat 1 de l’article 4 dels Estatuts de 
l’organisme autònom Institut Municipal d’ Educació i Treball de l’ Ajuntament 



 

 

de Vilanova i la Geltrú, es reconeix expressament a l’ IMET la condició de 
medi propi i servei tècnic de l’ Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. 
 
Per tot això, l’ Ajuntament de Vilanova i la Geltrú formula a l’ IMET un encàrrec 
amb els continguts i en els termes i condicions que consten en les següents 
 
CLÀUSULES 
 
Primera. Mitjançant aquest encàrrec, l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, 
encomana a l’IMET, com a medi propi i servei tècnic de l’Ajuntament de 
Vilanova i la Geltrú, dur a terme la realització, segons l’ establert en l’addenda 
al Protocol addicional de concreció per al 2015 del Contracte programa 2012-
2015 per a la coordinació, la cooperació i la col·laboració entre el Departament 
de Benestar Social i Família i l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, en matèria 
de serveis socials, altres programes relatius al benestar social i polítiques 
d’igualtat, de la formació de coneixements laborals del servei de primera 
acollida (Mòdul B) en els termes que recull aquesta Addenda. 
 
Així doncs, l’IMET impartirà les següents matèries del mòdul B, amb una 
durada de 12h: 
 
1. Normativa bàsica sociolaboral. 
2. Règim jurídic laboral: drets i deures laborals i sistema bàsic de contractació. 
3. Informació sindical: representació legal, afiliació i negociació col·lectiva 
4. Mercat de treball i recerca d’ocupació. 
 
L’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú abonarà a l’IMET la part de la subvenció 
corresponent a  les accions formatives per impartir les matèries previstes. Sent 
l’import a abonar per aquest concepte 1.200 €, sempre que es puguin realitzar 
els 2 cursos de coneixements laborals previstos. 
 
Segona. Dins el contingut del mòdul B també es contempla la matèria 
Normativa bàsica d’estrangeria que serà impartida pel Centre d’Informació per 
a Treballadors Estrangers, CITE, degut a l’especificitat d’aquesta, dins els 
mateixos dos grups que s’estableixin i a les aules de l’IMET, quan el curs es 
realitzi en aquestes. 
 
Tercera. L’IMET com a entitat formadora ha de subscriure una assegurança 
d’accidents i responsabilitat civil que donarà cobertura a totes les persones 
participants en el curs i abastarà tot el període d’execució de la formació, a 
més de les incidències in itinere. 
 
Quarta. L’IMET, es compromet a facilitar a l’ Ajuntament de Vilanova i la 
Geltrú la informació requerida per la Direcció General per a la Immigració 
sobre alumnes, fulls d’assistència, docents, desenvolupament continguts, 
indicadors i justificació econòmica de l’acció formativa.  
 
Cinquena. L’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú declara que no concerta 
l’execució total o parcial de les activitats subvencionades amb cap dels 



 

 

supòsits establerts a l’artícle 29.7 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 
general de subvencions. 
 
Sisena. L’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú declara que, d’acord amb el que 
s’estableix a l’apartat 1 de l’article 4 dels Estatuts de l’organisme autònom 
Institut Municipal d’ Educació i Treball de l’ Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, 
es reconeix expressament a l’ IMET la condició de medi propi i servei tècnic de 
l’ Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. 
 
Setena. El present conveni entrarà en vigor en la data de la seva signatura per 
l’Ajuntament  i serà vigent fins a la finalització del projecte encomanat. 
 
I, en prova de conformitat, les parts signen el present conveni en el lloc i la 
data que figuren en l’encapçalament.” 
 

 
SEGON. Contra aquesta resolució, que és definitiva en via administrativa, es 
podrà interposar amb caràcter potestatiu recurs de reposició en el termini d’un 
mes a comptar des del dia següent a la recepció d’aquesta notificació. Contra 
la desestimació expressa del recurs de reposició, en el seu cas, o bé 
directament contra aquesta resolució, es podrà interposar recurs contencions 
administratiu davant el jutjats contenciosos administratius de la província de 
Barcelona en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent al de la 
recepció de la notificació corresponent. 
 
En el cas que la desestimació del recurs de reposició es produís per silenci 
administratiu –silenci que es produeix pel transcurs d’un mes a comptades de 
la data de la seva interposició sense que s’hagi notificat la seva resolució- el 
termini per a la interposició del recurs contenciós administratiu serà de sis 
mesos a comptar des de l’endemà del dia en què el referit recurs de reposició 
s’entengui desestimat. 
 
TERCER. Aquest ajuntament disposa de la institució del Defensor de la 
Ciutadania que té entre les seves competències defensar els drets dels 
ciutadans i de les ciutadanes de Vilanova i la Geltrú, en totes aquelles 
actuacions de l’Ajuntament i dels organismes que en depenen. El seu servei 
és gratuït. Si teniu cap discrepància en relació a aquesta resolució, podeu 
sol·licitar la seva intervenció, sense que suspengui els terminis dels recursos 
corresponents.” 
 
 
Es vota la proposta, la qual s’aprova per unanimitat dels presents, amb un 
total de 23 vots (5 vots de CiU, 4 vots del PSC, 5 vots de la CUP, 4 d’ERC, 2 
de C’s, 2 de SOM VNG i 1 del PP). 
 
 



 

 

18.  SALUT. CONVALIDACIÓ, SI ESCAU, DELS ACORDS DE JGL DE 
05.05.2015 I DE 20.10.2015, DE PAGAMENT AL CONSORCI DE 
SERVEIS A LES PERSONES DE VILANOVA I LA GELTRÚ PER AL 
DESENVOLUPAMENT DEL PROGRAMA D’EDUCACIÓ 
ALIMENTÀRIA I NUTRICIONAL. (EXP. 51/2015-SAL) 

 
Relació de fets 
 
Atès l’acord de Junta de Govern Local de data 5 de maig de 2015 on s’acorda 
el següent: 
 

“PRIMER. Efectuar el pagament al Consorci de Serveis a les Persones de 
Vilanova i la Geltrú de 30.000 € (trenta mil euros), per al desenvolupament i 
execució durant l’any 2015 dels serveis encarregats per l’Ajuntament a les 
comandes de gestió següents: 
 

- Gestió, provisió i prestació de part dels tallers d’educació per a la salut, 
encarregat pel Ple de data 12 de desembre de 2005. 

 
SEGON. Aquesta quantitat anirà amb càrrec a la partida 34.3113.2279900 del 
pressupost de despeses vigent. 
 
TERCER. Fer efectiu aquest import en 12 pagaments, corresponents als mesos 
de gener a desembre de 2015, la quantitat de 2500 € (dos mil cinc-cents 
euros).” 

 
Atès l’acord de Junta de Govern Local de data 20 d’octubre de 2015, on 
s’acorda el següent: 
 

“PRIMER. Pagar al Consorci de Serveis a les Persones de Vilanova i la Geltrú 
5.137€  (cinc mil cent trenta-set) per la gestió i execució de tallers d’educació 
per a la salut a l’escola durant els mesos d’octubre a desembre de 2015. 

SEGON. Fer efectiu aquest import en 3 pagaments mensuals de 1.712€, cada 
un, corresponents als mesos d’octubre a desembre de 2015 inclusivament.  

TERCER. Aquesta quantitat anirà amb càrrec a la partida 34.3113.2279900 del 
pressupost de despeses vigent. 

QUART. Convalidar al Ple, la disposició econòmica per al 2015, per un import 
de 35.137€, al Consorci de Serveis a les Persones de  Vilanova i la Geltrú 
destinada a la gestió i execució de tallers d’educació per a la salut a l’escola, 
aprovada en aquest acord i en l’acord de Junta de Govern Local de 5 de maig 
de 2015.” 

ACORD 
 
Convalidar els acords de Junta de govern local de data 5 de maig de 2015 i 
20 d’octubre de 2015, relatius a l’aportació econòmica al Consorci de Serveis 



 

 

a les Persones pel desenvolupament del programa d’educació alimentària i 
nutricional a les escoles durant l’any 2015. 

 
 
Es vota la proposta, la qual s’aprova amb el resultat següent: 
 
   Vots a favor: CiU (5), PSC (4), ERC (4), C’s (2), SOM 
       VNG (2) i PP (1) = 18 vots 
   Abstencions:  CUP = 5 vots 

 
 
19.  SERVEIS SOCIALS. APROVACIÓ, SI ESCAU, DEL PAGAMENT AL 

CONSORCI DE SERVEIS A LES PERSONES DE VILANOVA I LA 
GELTRÚ, PER A L’INCREMENT DE LES HORES D’ATENCIÓ A 
DOMICILI DURANT L’ANY 2015. (EXP. 573/2015-SSO) 

 
Relació de fets 
 
El Consorci de Serveis a les Persones de Vilanova i la Geltrú està portant a 
terme la Gestió, provisió i prestació dels Serveis d’Atenció Domiciliària, 
encarregat pel Ple de data 3 d’octubre de 2005 a través de l’encomana de 
gestió corresponent. 
 
La Junta de Govern Local de 24 de març de 2015, va aprovar l’acord següent: 

 

“Primer. Pagar al Consorci de Serveis a les Persones de Vilanova i la Geltrú 
1.257.000,00€ (un milió dos-cents cinquanta-set mil) per al desenvolupament i 
execució durant l’any 2015 dels serveis encarregats per l’Ajuntament. 

Segon. Fer efectiu aquest import en 12 pagaments mensuals de 104.750 €, cada 
un, corresponents als mesos de gener a desembre de 2015 inclusivament.  

Tercer. Aquesta quantitat anirà amb càrrec a les següents partides del 
pressupost de despeses vigent: 

1. Partida 35.2313.25004: 629.000 €,  per al desenvolupament i gestió de 
l’atenció a la dependència, i la coordinació de programes de serveis socials. 

2. Partida 35.2312.25001: 43.000 €, per a la gestió del programa de 
professionals de referència per a persones amb dependència. 

3. Partida 35.2312.25003:  500.000 €, per a la gestió dels àpats a domicili i 
prestació dels Serveis d’Atenció Domiciliària. 

4. Partida 35.2311.25000: 40.000 €, per al desenvolupament, recerca i gestió del 
catàleg de recursos necessaris per desenvolupar el programa de mesures 
educatives i prestacions en benefici de la comunitat. 

5. Partida 35.2313.25002: 45.000 €, per a la gestió del Pla Local d’Inclusió Social 
de Vilanova i la Geltrú. 



 

 

Quart. Del total d’aquesta aportació es va fer una bestreta de 60.000€ que s’ha 
de compensar.” 

 

D’acord amb la llei d’atenció a la dependència (llei 39/2006, de 14 de 
desembre, de promoció de l’autonomia personal i atenció a les persones en 
situació de dependència) l’administració ha de proveir les hores necessàries 
d’atenció a domicili determinades en el Programa individual d’atenció (PIA) de 
les persones que han estat valorades i tenen una resolució de dependència, 
en la qual es determina el grau i nivell. 
 
En el decurs d’aquest any les hores de servei d’atenció a domicili resultants 
dels PIA han estat per sobre de les previsions basades en l’evolució d’aquest 
servei durant l’any anterior, i també s’observa un increment de les hores 
d’atenció a domicili motivades per aspectes socials, amb un impacte inferior. 
 
Fonaments de dret 
 
De conformitat amb allò que disposen la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de Bases del 
Règim Local; el decret legislatiu 2/2003, que aprova el text refós de la Llei 
municipal i de Règim Local de Catalunya; la Llei 30/1992, de 26 de novembre, 
de Bases del Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del 
Procediment Administratiu Comú; la llei 12/2007, de 11 d’octubre, dels Serveis 
Socials de Catalunya i demés normativa concordant.  
 
Per tot això, aquest Ple de l’Ajuntament aprova el següent  
 

ACORD 
 
“PRIMER. Convalidar l’acord de la Junta de Govern Local de data 24 de març 
de 2015, relatiu a l’aportació econòmica al Consorci de Serveis a les Persones 
de Vilanova i la Geltrú destinada a la gestió i execució dels serveis 
encomanats de serveis socials per a l’any 2015. 
 
SEGON. Pagar al Consorci de Serveis a les Persones de Vilanova i la Geltrú 
la quantitat de 150.000,00 € (cent cinquanta mil euros) en concepte de 
despeses derivades de la gestió, provisió i prestació dels Serveis d’Atenció 
Domiciliària per a l’any 2015. 
 
TERCER. Fer efectiu aquest import prèvia presentació de la factura 
corresponent en concepte d’increment de les hores de serveis d’atenció 
domiciliària durant l’any 2015. 
 



 

 

QUART. Aquest import serà amb càrrec a les següents partides del 
pressupost de despeses vigent: 

- 35.2311.25000 .............................. 3.000,00€ 
- 35.2312.25001............................... 3.000,00€ 
- 35.2313.25002............................... 5.000,00€ 
- 35.2312.25003........................... 119.000,00€ 
- 35.2313.25004............................. 20.000,00€.” 

 
 
Es vota la proposta, la qual s’aprova per unanimitat dels presents, amb un 
total de 23 vots (5 vots de CiU, 4 vots del PSC, 5 vots de la CUP, 4 d’ERC, 2 
de C’s, 2 de SOM VNG i 1 del PP). 

 
 
20.  SERVEIS SOCIALS. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DEL CONVENI DE 

COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT I CARITAS 
DIOCESANA SANT FELIU, DE SUPORT A INFANTS AMB 
VULNERABILITAT ALIMENTÀRIA DURANT EL CURS 2015-2016. 
(EXP. 618/2015-SSO) 

 
Relació de fets 
 
La pobresa i desnutrició infantil és una de les prioritats i objectius de treball de 
l’Ajuntament. 
 
Aquest treball s’articula a través de campanyes específiques per lluitar contra 
la vulnerabilitat alimentària infantil durant el curs escolar i durant l’estiu.  
 
Les beques de menjador escolar son gestionades pel Consell Comarcal del 
Garraf, subjectes a una normativa econòmica específica.  
 
Els equips dels Serveis Socials municipals han identificat els casos d’infants 
que han sol·licitat beca i que, o bé no els ha estat concedida, o s’ha concedit 
en un percentatge inferior al que es valora necessari des d’aquests equips; es 
tracta de casos greus i prioritaris en els quals el menjador escolar és l’únic 
recurs que garanteix un àpat complet diari. 
 
Càritas Diocesana de Sant Feliu, a través del projecte MENSA del Cor de 
Càritas Interparroquial de Vilanova i la Geltrú, és una entitat sense ànim de 
lucre arrelada al teixit associatiu de la ciutat i que centra el seu treball en la 
cobertura de necessitats bàsiques, especialment la vulnerabilitat alimentària. 
 
 



 

 

Fonaments de dret 
 
De conformitat amb allò que disposen la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de Bases del 
Règim Local; el decret legislatiu 2/2003, que aprova el text refós de la Llei 
municipal i de Règim Local de Catalunya; la Llei 30/1992, de 26 de novembre, 
de Bases del Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del 
Procediment Administratiu Comú; la llei 12/2007, de 11 d’octubre, dels Serveis 
Socials de Catalunya i demés normativa concordant.  
 
Per tot això, aquest Ple de l’Ajuntament aprova el següent 
 

ACORD 
 
“PRIMER. Aprovar el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Vilanova i 
la Geltrú i Caritas Diocesana Sant Feliu de suport a infants amb vulnerabilitat 
alimentària. 
  
CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE CARITAS DIOCESANA SANT FELIU I  
L’AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ DE SUPORT A INFANTS AMB 
VULNERABILITAT ALIMENTÀRIA DURANT EL CURS ESCOLAR 2015-2016 

 
Vilanova i la Geltrú,  
 
REUNITS 
 

D’una part, NEUS LLOVERAS I MASSANA, alcaldessa de l’Ajuntament de Vilanova i la 
Geltrú, amb CIF P0830800I i domicili a la plaça de la Vila 8 de Vilanova i la Geltrú, 
assistida en aquest acte pel secretari de la Corporació ISIDRE MARTÍ I SARDÀ. 
 
D’altra part, JOAN TORRENTS I ANDREU, actuant en nom i representació de Càritas 
Diocesana de Sant Feliu en qualitat de Director, amb domicili al carrer Armenteres 35, 
de Sant Feliu de Llobregat. 
 
Ambdues parts es reconeixen recíprocament la capacitat legal necessària per 
subscriure aquest conveni de col·laboració per al desenvolupament del projecte 
d’economat social de Vilanova i la Geltrú.  
 
MANIFESTEN 
 

Que l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, en endavant l’Ajuntament, té competència 
reconeguda en matèria de prestació de serveis socials d’acord amb el que regula la 
present normativa: 

� Decret 142/2010, d’11 d’octubre, pel qual s’aprova la Cartera de Serveis Socials 
2010-2011 

� Decret 27/2003, de 21 de gener, de l’atenció social primària 



 

 

� LLEI 12/2007, d’11 d’octubre, de serveis socials 
� DECRET 176/2000, de 15 de maig, de modificació del Decret 284/1996, de 23 de 

juliol, de regulació del Sistema Català de serveis Socials. 

Que Càritas Diocesana de Sant Feliu, a través del projecte MENSA del Cor de Càritas 
Interparroquial de Vilanova i la Geltrú, és una entitat que té per missió realitzar l’acció 
caritativo-social de l'Església Catòlica envers els més necessitats, i a través d’aquest 
projecte en concret d’ajudar a infants en situació de vulnerabilitat alimentària. 
 

ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ 

 

I. Que és voluntat d’ambdues institucions articular la col·laboració en algunes 
activitats que en l’àmbit dels serveis socials es desenvolupen a la ciutat de 
Vilanova i la Geltrú. 

II. Que són objectius del projecte de la MENSA del Cor de Càritas Vilanova i de 
l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, des de les seves peculiaritats i 
competències, l’augment de la qualitat de vida dels ciutadans i ciutadanes i la 
prevenció de situacions de risc, entre elles la vulnerabilitat alimentària infantil. 

III. Que l’objecte de treball del projecte de la MENSA del Cor de Càritas Vilanova 
conflueix directament amb el de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú pel que fa a 
la cobertura de necessitats derivades de la vulnerabilitat alimentària, i que aquest 
acord institucional pretén consolidar-lo i fer-lo explícit.  

IV. Que a conseqüència de la insuficiència de recursos a aportar per l’administració 
competent en matèria d’ajudes als menjadors escolars per cobrir la totalitat de les 
necessitats dels infants amb risc alimentari a la ciutat, ambdues institucions 
reconeixen com a necessari establir temporalment pel curs escolar 2015/16 els 
mecanismes pertinents per a minimitzar els efectes d’aquesta desatenció. 

 

En virtut de tot allò exposat, ambdues entitats formalitzen el present conveni amb 
subjecció als següents  

ACORDS 

PRIMER: compromisos de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú 

1. L’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú farà una aportació de 50.000€ a la MENSA del 
Cor per a ser destinats a ajuts als menjadors escolars durant el curs 2015-2016. 

2. Els destinataris d’aquests suport són infants amb vulnerabilitat alimentària que han 
demanat una beca de menjador del Consell Comarcal del Garraf i que, o bé no els 
ha estat concedida o s’ha concedit amb un percentatge inferior a la valoració 
realitzada des dels serveis socials locals. 

3. Serveis Socials passarà a la MENSA del Cor la relació d’aquest infants amb 
indicació del percentatge que s’ha de cobrir des d’aquests ajuts, sens perjudici que 
s’hi puguin afegir nous casos que es detectin des dels serveis socials o des de la 
MENSA. 

SEGON: compromisos de la MENSA 



 

 

1. La MENSA del Cor es compromet a destinar l’aportació de l’Ajuntament als infants 
informats des dels serveis socials, i a altres infants que la MENSA del Cor detecti 
en el seu treball amb les escoles, i vol fer palesa la situació d’insuficiència de 
recursos que cada curs es produeix en relació a l’atorgament de beques que no 
cobreixen les necessitats econòmiques d’algunes famílies dictaminades amb risc 
de vulnerabilitat alimentària. 

2. La MENSA del Cor efectuarà l’aportació econòmica que correspongui a cada un 
dels menjadors escolars, que hauran de facilitar amb caràcter mensual a la 
MENSA del Cor la relació d’infants amb els imports a satisfer des d’aquests ajuts, i 
n’informarà a l’Ajuntament. 

3. Si a l’acabament de curs escolar 2015-2016 quedés part de l’aportació econòmica 
corresponent a aquest conveni de col·laboració disponible, la MENSA del Cor ho 
posarà en coneixement de l’Ajuntament i, en funció del que ambdues entitats 
determinin com a més indicat, podrà destinar-se a ajuts de menjador de les 
activitats d’estiu o a ajuts de menjador escolar de l’inici del curs següent. 

TERCER: VIGÈNCIA 

La vigència d’aquest conveni és fins a l’acabament del curs escolar 2015-2016. 

QUART: RESOLUCIÓ  

Les parts podran demanar la resolució del conveni en cas d’incompliment de les 
condicions pactades i recollides en aquest document. 

 
I perquè consti i en prova de conformitat, signen el present conveni ambdues parts 
per triplicat exemplar i a un sol efecte al lloc i data indicats a l’encapçalament.  
 
 
SEGON.  Destinar-hi 50.000€ amb càrrec a la partida 35.2311.48002 (Ajuts 
Infància) del pressupost de despeses vigent. 
 
TERCER. Fer efectiu aquest import a Caritas Diocesana Sant Feliu en 5 
pagaments mensuals de 10.000€, entre els mesos de gener i maig de 2016.” 
 
Es vota la proposta, la qual s’aprova per unanimitat dels presents, amb un 
total de 23 vots (5 vots de CiU, 4 vots del PSC, 5 vots de la CUP, 4 d’ERC, 2 
de C’s, 2 de SOM VNG i 1 del PP). 
 

 
 
21.  ESPORTS. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’ATORGAMENT D’UNA 

SUBVENCIÓ EXTRAORDINÀRIA PER AL CLUB NOU FUTBOL 
BASE VILANOVA 2015. (EXP. 269/2015-SUB) 

 
 
 



 

 

Relació de fets 
 
1.- Atès que la Junta de Govern Local del dia 17 de març de 2015 va prendre 
l’acord d’aprovar les subvencions destinades a entitats i associacions de 
l’àmbit esportiu de Vilanova i la Geltrú per l’any 2015. 
 
2.- Atès que l’1 de maig de 2015 la Fundació d’Esports Base Vilanova i la 
Geltrú va deixar de funcionar com a l’escola de futbol base per motius 
administratius i una part dels usuaris del servei del futbol base de la Fundació 
van prendre la decisió de crear un nou club per continuar amb el repte del 
futbol base. Aquest nou club és el Club Nou Futbol Base Vilanova 2015 amb 
NIF G66545229. 
 
3.- Atès que el Club Nou Futbol Base Vilanova 2015 es va constituir en data 
18 de maig de 2015 i no es va poder acollir a la convocatòria ordinària de les 
subvencions de l’àmbit esportiu per l’endarreriment del Consell Català de 
l’Esport de la Generalitat de Catalunya en la tramitació del número de club, 
donat que sense aquest número no pot realitzar la seva inclusió al Registre 
Municipal d’Entitats de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. 
 

Fonaments de dret 

De conformitat amb allò que estableixen els articles 21, 22 i 25 de la Llei 
7/1985, de 2 d’abril, de Bases de Règim Local, els articles 51 i 52 del Decret 
Legislatiu 2/2003, general de subvencions, el Decret 179/1995, que aprova el 
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals de Catalunya i 
l’Ordenança municipal reguladora de les subvencions. 
 
Per tot això, aquest Ple de l’Ajuntament aprova el següent  
 

ACORD 
 

“PRIMER. Atorgar una subvenció extraordinària de 12.000 € al Club Nou 
Futbol Base Vilanova i la Geltrú amb NIF G66545229, per tal de donar 
cobertura al projecte d’escola de futbol base a Vilanova i la Geltrú. 

   

SEGON. Aquesta quantitat aniran a càrrec de la partida 33.3410.48101 
CONVENIS I SUBVENCIONS A ENTITATS de l’any 2015 de la Regidoria 
d’Esports. 

 

TERCER.  Declarar que: 

 



 

 

- Contra aquesta resolució, que és definitiva en via administrativa, es podrà 
interposar amb caràcter potestatiu recurs de reposició en el termini d’un mes a 
comptar des del dia següent a la recepció d’aquesta notificació. Contra la 
desestimació expressa del recurs de reposició, en el seu cas, o bé directament 
contra aquesta resolució, es podrà interposar recurs contenciós administratiu 
davant el jutjats contenciosos administratius de la província de Barcelona en el 
termini de dos mesos a comptar des del dia següent al de la recepció de la 
notificació corresponent. 
 
En el cas que la desestimació del recurs de reposició es produís per silenci 
administratiu -silenci que es produeix pel transcurs d’un mes a comptar des de 
la data de la seva interposició sense que s’hagi notificat la seva resolució- el 
termini per a la interposició del recurs contenciós administratiu serà de sis 
mesos a comptar des de l’endemà del dia en què el referit recurs de reposició 
s’entengui desestimat. 
 

QUART. Aquest ajuntament disposa de la institució del Defensor de la 
Ciutadania que té entre les seves competències defensar els drets dels 
ciutadans i de les ciutadanes de Vilanova i la Geltrú, en totes aquelles 
actuacions de l’Ajuntament i dels organismes que en depenen. El seu servei 
és gratuït.  Si teniu cap discrepància en relació a aquesta resolució, podeu 
sol·licitar la seva intervenció, sense que suspengui els terminis dels recursos 
corresponents.” 
 
Es vota la proposta, la qual s’aprova per unanimitat dels presents, amb un 
total de 23 vots (5 vots de CiU, 4 vots del PSC, 5 vots de la CUP, 4 d’ERC, 2 
de C’s, 2 de SOM VNG i 1 del PP). 
 
 
 
COMISSIÓ INFORMATIVA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA, OCUPACIÓ I 
INNOVACIÓ 
 
ÀREA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA, OCUPACIÓ I INNOVACIÓ 
 

22. PROMOCIÓ ECONÒMICA I PROJECCIÓ EXTERIOR.  
APROVACIÓ, SI ESCAU, DEL PLEC DE CLÀUSULES 
JURÍDIQUES I ECONOMICOADMINISTRATIVES QUE REGEIXEN 
LA CONCESSIÓ DE DOMINI PÚBLIC DE LES PARADES 
NÚMEROS 31 I 67 DEL MERCAT DEL CENTRE I LES PARADES 
NÚMEROS 1, 2, 3, 4, 6, 11, 13, 21 I 22 DEL MERCAT DE MAR, 
DELS MERCATS MUNICIPALS DE VILANOVA I LA GELTRÚ, I LA 
CONVOCATÒRIA DEL PROCEDIMENT DE LICITACIÓ. 
(EXP.39/2015-CONT) 



 

 

 
Relació de fets 
 
I.  Vista la necessitat de procedir a l’adjudicació de les  concessions de domini 
públic per a l’explotació de les parades números 31 i 67 del mercat municipal 
del Centre de Vilanova i la Geltrú i les parades números 1,2,3,4, 6,11,13,21 i 
22 i redactat el Plec de Clàusules Administratives particulars i tècniques per a 
la seva regulació, s’ha de procedir, de conformitat amb l’article 60.2 del 
Reglament del Patrimoni dels ens locals, 110 del TRLCSP a l’aprovació de 
l’expedient de licitació i disposar l’obertura del procediment d’adjudicació. 
 
II.  Vist l’informe previ del secretari i de l’ interventor relatiu al plec de clàusules 
administratives emès d’acord amb l’article 66 del Reglament de Patrimoni. 
 
Fonaments de dret 
 
 I. Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, aprovat pel RD 
legislatiu 3/2011 de 14 de novembre. 
 
II. Decret 336/1988, de 17 d’octubre pel qual s’aprova el Reglament de 
Patrimoni dels ens locals. 
 
III. Llei 33/2003, de 3 de novembre del Patrimoni de les Administracions 
Públiques. 
 
IV. Reglament dels Mercats  Municipals de Vilanova i la Geltrú, de 12 de febrer 
de 2015. 
 
Per tot això, i d’acord amb les competències previstes al Text refós de la Llei 
municipal i de règim local de Catalunya, aquest Ple de l’Ajuntament aprova el 
següent 
 

ACORD 
 
“PRIMER. Aprovar el plec de clàusules administratives particulars que ha de 
regir en l'adjudicació de l’esmentada concessió, que s’adjunta com a annex 1 al 
present acord, exposant-los al públic en el BOPB, tauler d’anuncis i pagina web 
de la corporació i en un diari local per un termini de 30 dies hàbils en els que es 
podran presentar les al·legacions i/o reclamacions que es considerin oportunes 
en el benentès de que de no presentar-se’n, el present acord esdevindrà definitiu 
 
SEGON. Aprovar l’inici de l’expedient, i la convocatòria per a l’adjudicació, 
mitjançant procediment obert i forma d’adjudicació concurs ( adjudicació en base 
a més d’un criteri de valoració), dels contractes de concessió demanial de les 
parades números 31 i 67 del mercat municipal del Centre  i de les parades 



 

 

1,2,3,6, 4, 11,13,21 i 22  del mercat  municipal de Mar de Vilanova i la Geltrú, de 
conformitat amb el Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel qual s’aprova el 
Reglament  de Patrimoni dels Ens Locals, Text Refós de la Llei de Contractes 
del Sector Públic, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 3/2011 de 14 de novembre. 
 
TERCER. Aprovar la convocatòria del concurs pel procediment obert d’acord 
amb els articles 157 a 161 del TRLCSP així  l’anunci de licitació que d’adjunta 
al present acord com a annex 2, es qual es publicarà  transcorregut el termini  
d’informació  publica sense reclamacions o al·legacions. 
 
QUART. Sotmetre a condició suspensiva l’adjudicació de les concessions 
administratives a la plena vigència de la modificació de l’ordenança Fiscal nº 19, 
aprovada inicialment pel ple de l’Ajuntament de data 7 de novembre de 2015 ,la 
qual es troba en període d’exposició al públic.” 
 
 
 
PLEC DE CLÀUSULES JURÍDIQUES I ECONOMICOADMINISTRATIVES 
QUE REGEIXEN LA CONCESSIÓ DE DOMINI PÚBLIC 
 
 
PROCEDIMENT OBERT 

 
 
 
 

NÚMERO D’EXPEDIENT: 000039/2015-CONT 
 
OBJECTE DE LA CONCESSIÓ DE DOMINI PÚBLIC:  LES PARADES NÚMEROS 
31 I 67 DEL MERCAT DEL CENTRE I LES PARADES NÚMEROS 1, 2, 3, 4, 6, 11, 
13 ,21 i 22 DEL MERCAT DE MAR,  MERCATS MUNICIPALS DE VILANOVA I LA 
GELTRÚ. 
 
SERVEI QUE PROMOU LA CONTRACTACIÓ: Patrimoni / Promoció Econòmica 
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Quadre-caràtula de característiques de la concessió administrativa  mitjançant concurs, 
per procediment obert 
 
1. Servei que tramita l’expedient 
Servei de patrimoni 
 
2. Referència de l’expedient  
000039/2015-PAT 
 
3. Tramitació 
  urgent  ordinària 
 
4. Descripció de l’objecte de la concessió 
4.1. Objecte de la concessió 
Concessió de domini públic per l’explotació que regeix la concessió administrativa de domini 
públic de les parades números 31 i 67 del mercat municipal del centre de Vilanova i la Geltrú i 
de les parades números 1,2,3, 4, 6,11,13,21 i 22 del mercat municipal  de mar de Vilanova i la 
Geltrú. 

5    Durada de la concessió 
  Segons l’  opció escollida pels licitadors d’acord amb l’ Ordenança Municipal  núm. 19 de 
taxes per prestació de serveis dels mercats 
Data a partir de la qual entra en vigor la concessió 
Data especificada al contracte a partir de la seva signatura 
Durada de la concessió. 
Mínim 5  anys/ màxim 50 anys. 
 



 

 

6. Pròrroga 
El plec admet la pròrroga de la concessió 
  si   no  
 
7. Dades econòmiques 
7.1. Determinació del cànon. L’establert a l’ordenança fiscalnº 19 i proposta de l’adjudicatari. 

 
7.1.1.Import de taxa per adjudicació de parada i utilització de serveis MERCAT DEL  CENTRE: 
 
Més de 40 anys                                   Taxa                utilització serveis € ml/mes 
                                                                   
 parada  31                               31.997,03  €           imports segons ordenança fiscal 19     
       parada   67                               48.727,91  €               
Entre  més de 25 i 40 anys                 Taxa                utilització serveis € ml/mes 

   
      parada   31                               19.198,22   €          imports segons ordenança fiscal 19        
      parada   67                               29.304,33  €               
 
 
Entre  més de 10 i 25 anys                   Taxa                utilització serveis € ml/mes 

   
       parada   31                                12.798,80  €           imports segons ordenança fiscal 19     
       parada   67                                19.491,13  €               
 
 
Entre  més de 5 i 10 anys                   Taxa              utilització serveis € ml/mes 

 
       parada  31                                   9.599,08 €        imports segons ordenança fiscal 19     
       parada   67                                14.618,32 €               
 
___________________________________________________________________________ 
      5 anys                                            Taxa              utilització serveis € ml/mes 
 
       parada  31                                6.399,42   €        imports segons ordenança fiscal 19      
       parada   67                               9.745,60   €               
 
 
*exempt IVA 
___________________________________________________________________________________ 
7.1.2 Import de taxa per adjudicació de parada i utilització de serveis MERCAT DEL MAR: 
 
 
Més de 40 anys                                  Taxa              utilització serveis € ml/mes 
 
       parada  1                               15.932  €               imports segons ordenança fiscal 19     
       parada  2                               11.354  €  
       parada  3                               55.160  € 
        parada  4                               15.246 €                         
       parada  6                                 8.148 €                         
        parada  11                             11.396 €                         
       parada  13                               8.302 €                         
        parada  21                               7.154 €                         
       parada  22                               7.784 €                         
        



 

 

Entre més de 25 i 40 anys                Taxa              utilització serveis € ml/mes 

        
       parada  1                               9.559,20  €           imports segons ordenança fiscal 19         
       parada  2                               6.812,40  €  
       parada  3                             33.096,00  €                  
        parada  4                               9.147,60  €                     
       parada  6                               4.888,80 €                     
        parada  11                             6.837,60  €                     
       parada  13                             4.981,20  €                     
        parada  21                             4.292,40  €                     
       parada  22                             4.670,40  €                     
        
Entre més de10 i 25 anys                  Taxa              utilització serveis € ml/mes 

 
       parada  1                               6.372,80 €              imports segons ordenança fiscal 19           
       parada  2                               4.541,60 €   
       parada  3                             22.064,00 €              
        parada  4                               6.098,40 €                      
       parada  6                               3.259,20 €                      
        parada  11                             4.558,40 €                       
       parada  13                             3.320,80 €                       
        parada  21                             2.861,60 €                       
       parada  22                             3.113,60 €                       
 
Entre més de 5 i 10 anys                 Taxa              utilització serveis € ml/mes 
 
       parada  1                               4.779,60 €           imports segons ordenança fiscal 19             
       parada  2                               3.406,20 €  
       parada  3                             16.548,00 €             
        parada  4                               4.573,80 €                        
       parada  6                               2.444,40 €                        
        parada  11                             3.418,80 €                        
       parada  13                             2.490,60 €                        
        parada  21                             2.146,20 €                        
       parada  22                             2.335,20 €                        
         
      5 anys                                        Taxa                utilització serveis € ml/mes 

 
       parada  1                               3.186,40 €            imports segons ordenança fiscal 19          
       parada  2                               2.270,80 €   
       parada  3                             11.032,00 €             
        parada  4                               3.049,20 €                        
       parada  6                               1.629,60 €                        
        parada  11                             2.279,20 €                        
       parada  13                             1.660,40 €                        
        parada  21                             1.430.80 €                        
       parada  22                             1.556,80 €                        
       
*exempt IVA 
 
        
 
 



 

 

8. Tramitació pressupostària 
 ordinària de l’exercici vigent partida: 
 anticipada 

 
10.  Constitució de Garantia provisional ( 2% de l’ import que resulti de multiplicar pels ml de 
la parada a la qual s’opta pel preu/ml  que l’ordenança fiscal número 19 estableix en funció 
dels trams de durada de la concessió que es sol·liciti ). 
 
 sí   no 
11. Constitució de Garantia definitiva ( 3% , import que es calcularà sobre el cànon/taxa d’ 
adjudicació ) 
 
 sí   no 
 
 
12. Termini de garantia 
  sí  termini: la durada de la concessió. 
  no  
13. Règim del pagament 
Pagament únic  
Altres:  
 
14. Import màxim de les despeses de publicitat de la licitació de la concessió 
Totes les despeses de publicitat aniran a càrrec de l'adjudicatari. L'import APROXIMAT 
oscil·la entre els 250 i els 500 € 
 
15.  Import màxim de les despeses de formalització de la concessió 
   D’acord amb l’epígraf 8,  ordenança fiscal núm. 7 relativa a les taxes d’expedició de 
documents administratius 
 
16. Persona de contacte, telèfon, fax i correu electrònic (per consultar o aclarir qualsevol 
aspecte de l’expedient de referència) 
Eva Boñano Creus ( Direcció dels Mercats)  telèfon 938140000  ext. 3221  a/e 
ebolanyo@vilanova.cat. 
 
 
17. Responsable del contracte 

 sí     Nom:  Pere Cayuela Ferrer , Cap del servei de Promoció Econòmica i Projecció 
Exterior 

 no  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
CAPÍTOL I. DE LA CONCESSIÓ 
 
 
CLÀUSULA 1. OBJECTE 
 
És objecte d’aquest plec la regulació de les condicions i procediment per la licitació 
da  concessió administrativa  de les parades dels dos mercats municipals de Vilanova 
i la Geltrú, Mercat del Centre i Mercat de Mar. 
 
1.1.- És objecte de concessió administrativa al Mercat del Centre, els lots números 
1 i 2 corresponents a les parades  números 31 i 67 per desenvolupar: 
 
A.-  Noves denominacions de venda de productes ja siguin alimentaris o no 
alimentaris, així com serveis no alimentaris que no estiguin regulats a les 
denominacions del Reglament de mercats municipals.  
 
B.-    La denominació contemplada a l’ apartat e) de l’ article 3 de l’ Annex I 
relatiu a la relació d’articles de venda, del  Reglament de Mercats. 
 
 Queden exclosos de l’ objecte del plec, pel que es refereix al Mercat del Centre, els 
serveis no alimentaris corresponents a immobiliàries o similars , agències de viatges, 
reparació de sabates i qualsevol altre denominació de productes o serveis no 
alimentaris que per normativa higienicosanitària siguin incompatibles amb l’àmbit del 
mercat, d’acord amb la regulació establerta al vigent Reglament dels Mercats 
Municipals. 
 
Número lot /parada                        ACTIVITAT                                         metres lineals     

Lot 1 : 31                                Nova denominació  / no representada/                            
                                                apartat e) de l’ article 3 de l’ Annex I  
                                                Reglament de Mercats                                      5,68 ml 
Lot 2 : 67                                Nova denominació  / no representada/   
                                                Apartat e) de l’ article 3 de l’ Annex I              
                                                Reglament de Mercats                                      8,65 ml                    
 
La concreta ubicació de les parades s’especifica al plànol general i l’ individualitzat  
que forma part del present plec de condicions com Annex  4.      
 
1.2.- És objecte de concessió administrativa al Mercat de Mar, les següents parades: 
 
1.2.1.- Els lots números 3, 4, 5 , 6 i 7  corresponents a les parades números  1, 2, 
3, 11 i 13  per desenvolupar : 
 



 

 

A.-   les noves denominacions de venda de productes ja siguin alimentaris o no 
alimentaris, així com, els serveis no alimentaris que no estiguin regulats a les 
denominacions del Reglament de mercats municipals. 
 
B.-    Les denominacions o activitats relacionades al Reglament de mercats 
municipals però que no siguin presents en l’actualitat al mercat. 
 
 Queden exclosos de l’ objecte del present contracte, els serveis no alimentaris 
corresponents a immobiliàries o similars , agències de viatges, reparació de sabates i 
qualsevol altre denominació de productes o serveis no alimentaris que per normativa 
higienicosanitària siguin incompatibles amb l’àmbit del mercat, que es descriuen 
seguidament, d’acord amb la regulació establerta al vigent Reglament dels Mercats 
Municipals. 
 
 
Número lot/ parada                                   ACTIVITAT                              metres lineals    

 
Lot 3:  1                           Nova denominació  i / o No representada            11,38 ml                           
                                                                                                                        
Lot 4:  2                           Nova denominació  i / o No representada              8,11 ml                                         
                                           
Lot 5:  3                           Nova denominació  i / o No representada            39,40 ml                          
 
Lot 6: 11                          Nova denominació  i / o No representada              8,14 ml                          
 
Lot 7: 13                          Nova denominació  i / o No representada              5,93 ml                       
                                                     
 
 
La concreta ubicació de les parades s’especifica al plànol que forma part del present 
plec de condicions com Annex  5 . 
 
 
1.2.2.-  Els lots números  8,9, 10 i 11 corresponents a les parades números 4, 6, 21 
i  22 per desenvolupar les denominacions d’ articles de  venda de  Bar, Carnisseria i 
Peixateria que estan descrites i contemplades a l’article 2 de denominacions 
genèriques pel que fa a l’àmbit alimentari (parades 6, 21 i 22) i  a l’article 3 relatiu a la 
implantació d’activitats no alimentàries (parada 4)   de l’ Annex I  del Reglament  dels 
Mercats Municipals de Vilanova i la Geltrú, segons la següent  assignació: 
 
Número lot /parada                    ACTIVITAT                                             metres lineals         
 
Lot 8:       4                         Bar                                           10,89                       
Lot 9:       6                           Carnisseria                               5,82                       
Lot 10:    21                           Peixateria                                  5,11                         
Lot 11:    22                            Peixateria                                  5,56                         
 
 



 

 

La concreta ubicació de les parades s’especifica al plànol que forma part del present 
plec de condicions com Annex  4. 
 
 
CLÀUSULA 2. NATURALESA JURÍDICA 
 
La naturalesa jurídica del dret d’us  del domini públic, s’articula com una concessió 
administrativa de l’ ús privatiu del domini públic, que s’adjudicarà mitjançant concurs ( 
mes d’un criteri d’adjudicació) , tipus  procediment obert, d’ acord amb el que 
estableix els articules 201 del Decret legislatiu 2/2003 , de 28 d’abril , pel qual 
s’aprova el Text refós de la Llei Municipal i de règim local de Catalunya, l’ article 57 i 
següents del Decret 336/1988, de 17d’octubre pel qual s’aprova el Reglament del 
patrimoni dels ens locals i l’article 86.2 de la Llei 33/2003 , de 3 de  novembre, del 
patrimoni de les Administracions Públiques. 
 
 
CLÀUSULA  3.  RÈGIM JURÍDIC 
 
1.- Constitueix la Llei de la  concessió demanial , les clàusules d’aquest plec, i les 
normes legals i reglamentaries que en resultin d’aplicació, i el Reglament dels 
Mercats de Vilanova i la Geltrú. 
 
2.- Per tot allò que no previnguin els esmentats plecs, s’aplicaran les següents 
normes a les que el es puguin substituir: 
 
 

• Decret Legislatiu 2/2003 , de 28 d’abril, pel que s’aprova el Text refós de la 
Llei Municipal i de règim local de Catalunya. 

• Llei 7/1985, reguladora de les bases de règim local. 
• Llei 33/2003, de 3 de novembre, del patrimoni de les Administracions 

Públiques. 
• Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el text 

refós de la Llei de contractes del sector públic. 
• Decret 226/1988, pel qual s’aprova el Reglament de patrimoni dels ens locals 

de Catalunya. 
• Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, 

activitats i serveis dels ens locals. 
• Reglament dels Mercats Municipals de Vilanova i la Geltrú. 
• Reial Decret Legislatiu 781/1986, Text refós de les Disposicions Legals 

vigents en matèria de Règim Local ( TRRL). 
• Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març  pel qual s’aprova el text refós de 

la Llei reguladora de les hisendes locals. 
• Llei 30/1992, de règim jurídic de les administracions públiques i procediment 

administratiu comú. 
• Altra normativa específica d’aplicació. 

 
 



 

 

3.- El desconeixement de la normativa reguladora de la present concessió en 
qualsevol dels seus termes i dels altres documents contractuals annexos i normes de 
tot tipus que poguessin ser d’aplicació , no eximirà el concessionari de l’obligació de 
complir-los. 
 
4.- Tindran caràcter contractual els següents documents: 
 

- El present plec de clàusules administratives particulars i condicions 
d’explotació. 

- El document administratiu de formalització de la concessió administrativa 
- L’oferta econòmica i la proposta comercial presentada per l’adjudicatari. 

 
 
 
CLÀUSULA 4.  INTERPRETACIÓ. 
 
1.- l’ Òrgan de contractació de l’ajuntament de Vilanova i la Geltrú ostenta la 
prerrogativa d’interpretar el règim jurídic i d’explotació de la concessió i resoldre els 
dubtes que ofereixi el seu compliment. Així, ostenta les potestats de control de la 
seva execució, per la qual cosa podrà dictar les ordres i les instruccions que estimi 
oportunes per a garantir la correcta  explotació del domini públic. 
 
2.- Igualment podrà modificar per raons d’interès públic total o parcialment els termes 
de la concessió contracte, acordar-ne la seva resolució i determinar-ne els efectes. 
 
3.- Els acords que dicti l’òrgan competent de l’administració, en l’exercici de les seves 
funcions prerrogatives d’interpretació, modificació  resolució seran immediatament 
executius, i exhauriran la via administrativa. Contra aquestes resolucions podrà 
interposar-se, amb caràcter potestatiu, recurs  de reposició i/o recurs contenciós 
administratiu d’acord amb el que disposa la llei reguladora de la jurisdicció 
contenciosa administrativa. 
 
 
 
CLÀUSULA 5. JURISDICCIÓ COMPETENT. 
 
 
1.- Per a la resolució de les qüestions litigioses derivades d’aquest plec i de les 
concessions, serà competent l’ordre contenciós administratiu de la jurisdicció amb 
competència territorial a Vilanova i la Geltrú. 
 
2.- L’acceptació d’aquest plec implica la  renuncia a qualsevol fur o privilegi i  
sotmetiment a les lleis i tribunals de la jurisdicció contenciosa administrativa i resta de 
tribunals competents a l’àmbit territorial de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú per a 
resoldre qualsevol qüestió  que pugui suscitar-se . 
 
 
 



 

 

CLÀUSULA 6. CARACTERÍSTIQUES DE LES PARADES OBJECTE DE 
CONCESSIÓ. 
 
 
 
 
MERCAT DEL CENTRE  
 
PARADA                              ACTIVITAT                                    ml                       m2                    

 
31                       Nova denominació  / no representada/                            
                           apartat e) de l’ article 3 de l’ Annex I  
                           Reglament de Mercats                              5,68 ml               10,12 m2 
 
 
PARADA                              ACTIVITAT                                    ml                       m2                     
 
 
67                       Nova denominació  / no representada/                            
                           apartat e) de l’ article 3 de l’ Annex I  
                           Reglament de Mercats                                8,65 ml             17,50 m2 
 
 

 
 
MERCAT DE MAR  
 
PARADA                            ACTIVITAT                                      ml                         m2                                                                   

  
1                   Nova denominació  i / o No representada        11,38 ml              32,30 m2            
                                                                                                                    
2                   Nova denominació  i / o No representada          8,11 ml              25,13 m2                         
                                           
3                   Nova denominació  i / o No representada        39,40 ml            275,33 m2             
  
4                   Bar                                              10,89 ml              75,63 m2                     
       
6                   Carnisseria                                                         5,82  ml             16,05 m2 
 
11                Nova denominació  i / o No representada           8,14 ml              13,39 m2 
                   
13                Nova denominació  i / o No representada           5,93 ml             10,70 m2                                           
         
21                Peixateria                                                            5,11 ml                9,17 m2 
 
22                Peixateria                                                           5, 56 ml               9,98  m2 
 



 

 

 
  
 
CLÀUSULA  7. TAXA I DRETS D’OCUPACIÓ DE LES PARADES. 
 
Com a contraprestació a l’ús del domini públic s’estableix la taxa que resulti de la 
millora ofertada;  en el cas que no sigui millorada, s’estableixen les taxes que consten 
al punt 7 quadre-caràtula de característiques, que es reprodueixen a la clàusula 6, 
segons el termini al que s’opti pels licitadors. 
 
La taxa o cànon que resulti de la millora ofertada, s’abonarà amb la concessió 
de la parada ,en el termini de  trenta ( 30) dies hàbils des de la notificació de 
l’adjudicació i , en tot cas, amb caràcter previ a la formalització de la concessió 
administrativa. 
 
La taxa s’ingressarà al Servei de Recaptació en la forma que es determini per l’ 
ajuntament per aquesta classe de contraprestacions. 
 
De conformitat l’ Ordenança Fiscal número 19  del Mercats Municipals que disposa la 
modulació de la taxa  PER LA ADJUDICACIÓ DE LES PARADES segons al durada 
de la concessió, aquesta podrà ser: 
 
MERCAT DEL CENTRE 
 
Durada adjudicació                                          Euros metre lineal de la parada 
Més de 40 anys                                                                              5.633,28 € m/l. 
Període entre  més 25 i 40 anys                                                   3.379,97 € m/l. 
Període entre  més de 10 i 25 anys                                              2.253,31 € m/l. 
Període entre  més de 5 i 10 anys                                                1.689,98 € m/l. 
5 anys                                                                                             1.126,66 € m/l. 
 
 
MERCAT DE MAR 
 
Durada adjudicació                                          Euros metre lineal de la parada 
Més de 40 anys                                                                                  1.400 € m/l. 
Període entre  més de 25 i 40 anys                                                     840 € m/l. 
Període entre més de 10 i 25 anys                                                      560 € m/l. 
Període entre més de 5 i 10 anys                                                        420 € m/l. 
5  anys                                                                                                   280 € m/l. 
 
 
Aquesta taxa per adjudicació de les parades s’entén no subjecte a IVA tota vegada 
que es tracta d’una concessió administrativa de domini públic, d’ acord amb el que 
s’estableix a l’article 79 de la Llei 37/1992 de 28 de desembre que regula l’ impost 
sobre el valor afegit. 
 
 
 



 

 

CLÀUSULA 8.  DURADA DE LA CONCESSIÓ.  
 
La concessió començarà a comptar a partir de la data que s’indiqui a la formalització 
del contracte i tindrà una durada segons l’escalat al que s’opti a la oferta pels 
licitadors; en tot cas, la durada màxima és de 50 anys i la mínima de 5 anys. 
 
 
El període de la concessió a que s’opti  en qualsevol cas,  no serà prorrogable. 
 
 
CLÀUSULA 9.  REVERSIÓ.  
 
Les obres i instal·lacions efectuades pel concessionari, revertiran en favor de 
l’Ajuntament al termini de la concessió en perfecte estat de conservació i 
funcionament sense que tingui dret a cap tipus d’indemnització.  
 
 
CLÀUSULA 10.  RESCAT. 
 
L’Ajuntament es reserva el dret de deixar sense efectes i resoldre la concessió abans 
del seu venciment, si ho justifiquen circumstàncies sobrevingudes d’interès públic. En 
aquest supòsit el concessionari serà rescabalat dels danys que se li hagin produït. 
 
 
CLÀUSULA 11.  DRETS I OBLIGACIONS DE LA PERSONA CONCESSIONÀRIA. 
 
 
1.- Seran drets i obligacions de les persones concessionàries els establers en el 
Reglament regulador d’aquest mercat municipal, així com de la normativa d’aplicació 
que resulti vigent en cada moment, i aquells derivats dels plecs de la concessió. 
 
2.- A títol enunciatiu, i no exhaustiu ens relacionen les següents obligacions:  
 

a) Estar donat d’alta en l’epígraf corresponent, i la corrent en el pagament de l’ 
impost d’activitats econòmiques, en cas d’estar exempts, estar donat d’alta en 
el cens d’obligats tributaris. 

b) Estar donat d’alta en el règim de la Seguretat Social, que correspongui, i al 
corrent en el pagament de les cotitzacions de la mateixa. 

c) Els titulars de les parades i persones que les atenguin compliran la normativa 
sanitària vigent que sigui d’ aplicació a l’activitat i d’acord amb la declaració 
responsable presentada a l’ inici de l’activitat. 

d) Mantenir vigent una pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil, que 
cobreixi els danys que puguin ocasionar -se en el propi lloc, en els altres llocs 
o en qualsevol dels elements comuns del mercat, així com als usuaris per 
accions o omissions del propi concessionari o de les persones que treballin 
pel seu compte. 

e) Els prestadors procedents de tercers països hauran d’acreditar al compliment 
de les obligacions establertes en la legislació vigent en matèria 



 

 

d’autoritzacions o permís de residència habitual i treball per compte propi 
segons la normativa vigent, en cas de no gaudir de la nacionalitat espanyola. 

f) Tenir concedides les autoritzacions i requisits per la normativa vigent per a 
l’exercici de l’activitat. 

g) Satisfer la taxa per la ocupació segons l’ordenança fiscal vigent. 
h) Pagar el permís de venda que es satisfarà a l’ inici de l’ activitat. 
i) Realitzar al seu càrrec, i amb la corresponent llicència municipal de què 

s’haurà de proveir, les obres i instal·lacions necessàries per desenvolupar en 
la parada l’activitat comercial a què es destini. Les obres realitzades quedaran 
integrades en la concessió sense dret a cap mena de rescabalament per part 
de les persones concessionàries al finalitzar el període de la concessió, o en 
un moment anterior, si aquesta s’extingís en el casos previstos en aquest 
plec, en el Reglament de Mercats o en la normativa aplicable. 

j) Procedir a la instal·lació de comptadors per registrar els consums de fluid 
elèctric, aigua i d’altres que realitzin, i satisfer l’import d’aquests consums a 
les companyies respectives. 

k) Subjectar -se al model de parada que en cada cas hagi aprovat o autoritzi l’ 
Ajuntament amb l’ obligació de satisfer el cost de la construcció i reforma de 
les mateixes. 

l) Regentar personalment l’activitat pròpia de la parada de conformitat amb el 
que disposa l’article 25 del Reglament de Mercats en relació a la seva 
representació. 

m) Lliurar a la Direcció del Mercat o si escau, a l’ ens gestor de la documentació 
laboral, de seguretat social i de riscos laborals necessària. 

n) Complir amb el calendari laboral, les vacances , l’horari de venda al públic i 
els horaris per als titulars de les paredes, que s’acordi per la direcció de 
Mercats, o si escau, l’ ens gestor. 

o) Mantenir la necessària separació física entre els espais on es venguin articles 
de diferent classificació o denominació acomplint en tot moment la normativa 
sanitària vigent 

p) Els concessionaris hauran d’acceptar com interlocutor, la persona designada 
pels paradistes, per tractar amb l’ajuntament, temes relacionats amb el 
mercat. 

 
 
3.- A títol enunciatiu, i no exhaustiu ens relacionen les següents drets:  
 

a) Al dret a l’ ocupació i a la seva utilització per par del titular mentre sigui 
mantinguda la venda de l’article que tingui assignat, sempre que compleixi els 
deures que assenyala l’ Ordenança fiscal i el Reglament de Mercats, així com 
els acords que emanin del propi Ajuntament. 

b) Podran utilitzar les cambres frigorífiques, els magatzems i les altres 
dependències que figurin al mercat, en funció de la seva disponibilitat. 

 
c) Podran representar a les persones físiques titulars de la concessió, amb l’ 

autorització de la Direcció de Mercats o si escau, de l’ ens gestor, el seu 
cònjuge o la persona amb anàloga relació d’afectivitat, els fills o bé el personal 
assalariat. Tots ells degudament donats d’alta en les assegurances socials 



 

 

obligatòries; les persones jurídiques podran atendre la parada bé pels seus 
socis, personalment, tots o algun d’ells, o mitjançant personal contractat. 

 
d) Podran tenir a les seves ordres empleats o assalariats que necessitin per 

exercir la venda, sempre que estiguin en possessió de la documentació 
laboral, de seguretat socials i de riscos laborals necessària. 

 
e) Gaudir d’  una parada de característiques semblats en el mateix recinte o en el 

que s’habilités per a mercat, en els casos d’ haver d’efectuar reformes o 
canvis de caràcter general en relació amb la distribució, el règim o la utilització 
del mercat , i en cas de no ser possible, tenir dret a percebre de l’Ajuntament o 
l’ens gestor  indemnització corresponent.  

 
 
 
CLÀUSULA 12. DRETS I OBLIGACIONS DE L’AJUNTAMENT. 
 
1.- L’ Ajuntament té, com a Administració concedent, a més de les obligacions que es 
derivin de les establertes en les altres clàusules d’aquest plec, les obligacions 
següents: 
 

a) Posar a disposició del concessionari el corresponent espai de domini públic 
municipal afectat per l’objecte de concessió. 

 
b) Complir les altres obligacions que dimanen de les disposicions legals que 

siguin d’aplicació. 
 
 
2.- L’ Ajuntament té, com a Administració concedent, a més dels drets i les potestats 
que es derivin del que estableix les altres clàusules d’aquest plec, els drets i les 
potestats següents: 
 
 

a) Fiscalitzar la gestió de la concessionària. A aquest efecte , l’ ens local pot 
inspeccionar el servei, les obres, les instal·lacions, els locals i la documentació 
relacionada amb l’objecte de la concessió i dictar les ordres per mantenir o 
restablir la prestació corresponent. 

b) Imposar a la concessionària les sancions pertinents per raó de les infraccions 
que hagi comès en la prestació del servei. 

c) Rescatar la concessió. 
d) Suprimir el servei. 
e) Extingir la concessió per qualsevol de les causes previstes a l’ordenament. 
f) Dictar normes de comportament específiques que seran d’obligat compliment 

per par dels paradistes. 
g) Qualsevol altre que correspongui exercir en compliment de les competències 

atribuïdes i del correcte manteniment del servei públic de mercat. 
 
 



 

 

CLÀUSULA 13. SEGURETAT, CONFIDENCIALITAT I PROTECCIÓ DE DADES DE 
CARÀCTER PERSONAL 
 
1.- La concessionària i tot el personal que intervingui en la prestació queden obligats 
pel deure de confidencialitat i secret, segons el disposat a la Llei Orgànica 15/1999, 
de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal i al Reglament de 
mesures de seguretat de fitxers automatitzats que continguin dades de caràcter 
personal, aprovat per Reial Decret 994/1999, de 11 de juny. Aquest obligació seguirà 
vigent una vegada que la concessió hagi finalitzat o hagi estat resolta. 
 
2.- Sense perjudici de les obligacions derivades del plec de clàusules administratives i 
condicions d’explotació, el concessionari queda obligat a tractar de forma confidencial 
i recercada la informació rebuda, i no podrà utilitzar-la per a altres finalitats que les 
que estrictament deriven de la seva execució. 
 
3.- La infracció d’aquest deures per la concessionària generarà  la exigència de les 
responsabilitats a les que en dret hi hagués lloc. En tot cas, la concessionària serà 
responsable dels danys i perjudicis que es derivin de l’incompliment d’aquesta 
obligació, incloent els danys morals, així com els danys causats a la imatge 
municipal. 
 
 
CLÀUSULA 14. INFRACCIONS. 
 
Les infraccions de la persona concessionària per incompliment de les seves 
obligacions seran les establertes en el Reglament regulador d’aquest mercat 
municipal del Centre. D’ acord amb aquest Reglament, les infraccions es classifiquen 
en lleus, greus i molt greus. 
 
 
CLÀUSULA 15.  RÈGIM SANCIONADOR. 
 
1.- El règim sancionador aplicable serà l’ establert en el Reglament dels Mercats 
Municipals de Vilanova i la Geltrú. 
 
2.- A efectes contractuals, es considera falta sancionable qualsevol acció o omissió 
de la persona concessionària que suposi malmetre les exigències que estableix 
aquest plec. 
 
 
CLÀUSULA 16. CAUSES D’EXTINCIÓ. 
 
1.- La concessió s’extingeix, a banda de les causes previstes a la legislació general, 
per alguna de les causes següents que es contemplen a l’article 44 del Reglament 
dels Mercats Municipals de Vilanova i la Geltrú, sense perjudici del que es disposa en 
altres preceptes del Reglament: 
 

- Finalització del termini pel qual es va atorgar. 
- Renúncia expressa i per escrit del titular 



 

 

- Mutu acord. 
- Pèrdua d’ alguna de les condicions exigides per ser concessionari amb 

caràcter general o les que es van tenir en compte en el moment de 
l’adjudicació. 

- Defunció del titular, exceptuant els casos de transmissió del dret a favor de qui 
resulti ésser hereu o legatari del titular, o en el seu defecte , en cas de no 
haver-hi disposició testamentària ni declaració d’hereus, a favor del cònjuge, 
fills, néts, pares o germans del titular , per aquest ordre. 

- Dissolució i liquidació de la persona jurídica titular, sense haver-se transmès 
la concessió amb anterioritat a la mateixa. 

- Pèrdua física o jurídica del bé el qual hagin estat atorgades. 
- Desafectació del bé de domini públic. 
- Quan s’ imposi com a sanció per la comissió d’infraccions molt greus en la 

forma prevista  en el Reglament dels Mercats Municipals de Vilanova i la 
Geltrú. 

- Per incompliment de les obligacions assumides en la oferta 
-  Per resolució judicial. 
- Causa d’interès públic , abans de l’esgotament del termini d’adjudicació 

prèvia, si escau, la corresponent indemnització al titular. 
- Per qualsevol altre causa establerta en la normativa reguladora dels béns de 

les Entitats Locals. 
 
 
2.- L’extinció normal de la concessió es produeix pel simple transcurs del període de 
temps pel qual es va atorgar. L’extinció donarà lloc a la reversió sense cap 
indemnització, i prèvia la declaració del correcte compliment del contracte i la 
liquidació de les relacions econòmiques derivades de l’execució d’aquell, suposa la 
devolució de la garantía definitiva en els termes que estableix aquest plec.  
 
3.- L’extinció de la concessió per una causa imputable a la concessionària requereix 
el tràmit previ d’audiència de la persona concessionària. La notificació que a aquest 
efecte se li tramet ha de fixar les deficiències concretes advertides i ha de determinar, 
d’acord amb la naturalesa d’aquestes, el termini que sigui suficient per poder-les 
esmenar. Transcorregut aquest termini, sense que s’hagin corregit les deficiències 
per causes imputables a la persona concessionària, podrà declarar-se l’extinció de la 
concessió.  
 
 
CLÀUSULA 17. EFECTES DE L’EXTINCIÓ. 
 
1.- Els titulars de les concessions hauran de deixar lliures, vacus i a disposició de 
l’Ajuntament els llocs de venda, en finalitzar el termini de la concessió . En altre cas l’ 
Administració Municipal podrà acordar i executar, per sí mateixa, el llançament per 
via administrativa.  
 
2.- Quan l’extinció sigui conseqüència d’una causa imputable a l’administració 
concedent, es produiran els efectes d’indemnització que corresponguin.  
 
 



 

 

3.- Els llocs de venda seran declarats vacants i objecte de nova adjudicació 
mitjançant licitació en la forma  establerta en el Reglament dels Mercats Municipals 
de Vilanova i la Geltrú. 
 
 
CAPÍTOL II. FORMALITATS DEL PROCEDIMENT D’ADJUDICACIÓ 
 
 
CLÀUSULA 18. PROCEDIMENT I FORMA D’ADJUDICACIÓ.  
 
La forma d’adjudicació del contracte de concessió de domini per a l’explotació del 
servei serà el procediment obert, amb caràcter plurianual, en què tot empresari 
interessat podrà presentar una proposició, i quedarà exclosa tota negociació dels 
termes del contracte, d’acord amb l’article 157 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 
14 de novembre, que aprova el Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic. 
 
CLÀUSULA 19. PUBLICITAT I LICITACIÓ 
 
L’anunci de licitació es publicarà al perfil del contractant de la pàgina web de 
l’Ajuntament, així com al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, i a un diari local. 
 
En el quadre -caràtula de característiques consta l’import màxim de les despeses de 
publicitat de la licitació del contracte que ha d’abonar l’empresa adjudicatària. 
 
CLÀSULA 20. ELS LICITADORS 
 
Podran participar en el concurs les persones naturals o jurídiques, espanyoles o 
estrangeres que tinguin plena capacitat d’obrar i no estiguin incurses en alguna de les 
circumstàncies que assenyala l’article 146 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 
de novembre, que aprova el Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic. 
 
CLÀUSULA 21. PRESENTACIÓ DE PROPOSICIONS 
 
21.1. Documentació. Per participar en la licitació, les empreses licitadores han de 
presentar tres sobres, marcats amb els números 1, 2 i 3 tancats, identificats en 
l’exterior, amb indicació de la licitació a la que concorren i signats pel licitador o 
persona que el representi i indicació del nom i cognoms o raó social de l’empresa, el 
contingut dels quals s’estableix en els punts 21.3, 21.4. i 21.5. En el seu cas, tots els 
documents que presenti l’empresa licitadora han d’estar traduïts al català i/o al 
castellà. 
 
21.2. Lloc de presentació. Els licitadors han de lliurar les seves proposicions al 
registre d’entrada de l’Oficina d’Atenció Ciutadana de l’Ajuntament de Vilanova i la 
Geltrú, dins el termini que s’indiqui a l’anunci de licitació. Les proposicions també 
poden ser enviades per correu. En aquest últim cas, a la sol·licitud ha de constar la 
data de consignació de la documentació a l’oficina de correus i el licitant, en aquest 
mateix dia, ha de comunicar a l’oficina receptora de l’òrgan de contractació la tramesa 
de la proposició, mitjançant tèlex, fax, telegrama o en el correu electrònic 
promocio@vilanova.cat. Si la documentació arriba després dels deu dies naturals 



 

 

següents a la finalització del termini serà desestimada; en el supòsit que, sense 
l’acompliment dels requisits anteriorment assenyalats, la documentació arribi fora del 
termini establert, també serà desestimada. 
 
21.3. Documentació del sobre número 1. Els licitadors hauran de presentar la 
documentació que es relaciona tot seguit en original, en testimoni notarial o en 
còpia autèntica o compulsada: 
 
1. Índex enunciant numèricament el contingut del sobre. 
 
2. Sol·licitud i declaració de responsabilitat degudament emplenada, signada i 
segellada. (Annex 1) 
 
3. Acreditació de la capacitat d’obrar: 
 

3.1. Empresaris espanyols: 
 

a) Persones físiques: 
Han de presentar el document nacional d’identitat o el document que 
legalment el substitueixi. 
 
b) Persones jurídiques: 
Han d’aportar l’escriptura o document de constitució, els estatuts o l’acte 
fundacional, en els que constin les normes per les quals es regula 
l’activitat, degudament inscrits, en el seu cas, en el Registre públic que 
correspongui, segons el tipus de persona jurídica de què es tracti. 

 
3.2. Empresaris estrangers: 
 

Els licitadors d’estats membres de la Unió Europea han d’acreditar la 
seva capacitat d’obrar d’acord amb l’exposat en l’article 72.2 del 
TRLCSP i els altres empresaris estrangers en la forma establerta en els 
articles 55 i 72.3 del TRLCSP. 

 
4. Les empreses estrangeres han de presentar declaració de sotmetre’s a la 
jurisdicció dels jutjats i tribunals espanyols de qualsevol ordre per a totes les 
incidències que de forma directa o indirecta puguin sorgir del contracte, amb 
renúncia, si s’escau, al fur jurisdiccional estranger que pugui correspondre al licitador. 
 
5. La representació dels licitadors s’ha d’acreditar mitjançant un poder inscrit en el 
Registre Mercantil; el document nacional d’identitat (o el document que legalment el 
substitueixi) del representant també s’ha d’incloure en aquest sobre. 
 
6. Les empreses agrupades amb caràcter temporal han d’aportar els noms i 
circumstàncies dels empresaris que componen l’agrupació, la participació de 
cadascun dels empresaris en l’empresa, així com la resta de requisits establerts a 
l’article 59 del TRLCSP i 24 del Reglament. 
 



 

 

Els licitadors que presentin oferta conjunta de licitació han d’acreditar la corresponent 
solvència tal com disposa el citat article 24 del Reglament. 
 
7. Quan al quadre-caràtula de característiques s’exigeixi classificació, els licitadors 
hauran d’acreditar la seva solvència, tant econòmica i financera com tècnica o 
professional, mitjançant la corresponent classificació; en cas que no s’exigeixi, hauran 
d’acreditar la seva solvència en la forma prevista en els següents apartats 8 i 9 
d’aquesta clàusula. 
 
8. Els licitadors han de justificar, d’acord amb les característiques de la 
contractació, la seva solvència econòmica i financera mitjançant un o diversos dels 
mitjans següents: 
 

- Declaracions apropiades d’entitats financeres i justificant de l’existència d’una 
assegurança d’indemnització per riscos professionals. 

 
- Els comptes anuals presentats en el Registre Mercantil o en el registre oficial 

que correspongui. Els empresaris no obligats a presentar els comptes en 
registres oficials poden aportar, com a mitjà alternatiu d’acreditació, els llibres 
de comptabilitat degudament legalitzats. 

 
- Declaració sobre el volum global de negocis i, si s’escau, sobre el volum de 

negocis en l’àmbit d’activitats corresponent a l’objecte del contracte, referit com 
a màxim als tres últims exercicis disponibles en funció de la data de creació o 
d’inici de les activitats de l’empresari, en la mesura que es disposi de les 
referències d’aquest volum de negocis. 

 
Si per raons justificades un empresari no està en condicions de presentar les 
referències sol·licitades, podrà acreditar la seva solvència econòmica i financera per 
qualsevol altra documentació considerada com a suficient per l’òrgan de contractació. 
 
Els licitadors que presentin oferta conjunta de licitació han d’acreditar la corresponent 
solvència tal com disposa l’article 59 del TRLCSP. 
 
9. Els licitadors han de justificar, d’acord amb les característiques de la 
contractació, la seva solvència tècnica de conformitat amb els mitjans que 
s’estableixen a l’Annex 3 d’aquest plec, d’acord amb el que disposa l’article 77 del 
TRLCSP. 
 
10. Els licitadors que aportin el certificat d’inscripció en el Registre Electrònic de 
Licitadors de la Generalitat de Catalunya, juntament amb una declaració responsable 
de la vigència de les dades que inclou, no han d’aportar la documentació enumerada 
en els punts 3 i 5, segons el Decret 107/2005 de 31 de maig, del Registre de 
Licitadors de la Generalitat de Catalunya. 
 
11. Pel que fa al compliment de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social 
imposades per les disposicions vigents d’acord amb l’article 146.1 lletra c) del 
TRLCSP, els licitadors poden, si ho consideren oportú, presentar els corresponents 
certificats en aquest sobre número 1. 



 

 

 
 
21.4. Documentació del sobre número 2. A l’exterior hi ha de figurar la menció: 
“Documentació relativa als criteris quantificables de forma automàtica”. 
 
 
Aquest sobre contindrà: 
 
a) L’oferta econòmica, segons model que s’adjunta com a Annex 2 d’aquest Plec, 
on s’especifiqui el mercat, el número de lot i parada, la denominació de venda  
concreta, estigui o no representada al mercat,  o la nova denominació sinó està 
prevista al reglament de mercats i la millora, en el seu cas del cànon que s’ingressarà 
per la parada objecte de concessió en funció del període de durada , que no pot ser 
inferior a l’establert al quadre-caràtula de característiques. La fórmula per valorar la 
proposició econòmica està assenyalada a l’apartat 1 de la clàusula 22 del present 
plec. 
 
La proposició econòmica ha de ser signada per la persona que firma la sol·licitud. 
 
b) Altres aspectes a valorar: documentació per a la ponderació dels altres criteris 
quantificables de forma automàtica assenyalats a l’apartat 2.1. de la clàusula 22 del 
present plec. 
 
A l’interior del sobre s’incorporarà una relació, en full independent, on es facin constar 
els documents inclosos, ordenats numèricament. 
 
21.5. Documentació del sobre número 3. A l’exterior hi ha de figurar la menció: 
“Documentació relativa als criteris avaluables en base a judicis de valor”. 
 
Aquest sobre contindrà tota la documentació acreditativa de les referències tècniques 
avaluables en base a principis de valor, assenyalats a l’apartat 2.2 de la clàusula 22 
del present plec. 
 
 
CLÀUSULA 22. CRITERIS D’ADJUDICACIÓ. CRITERIS PER A LA VALORACIÓ 
DE LES PROPOSTES. 
 
22.1.- Regles d’adjudicació: 
 
1.- Als efectes de seleccionar les millors ofertes de cada una de les dues parades, 
cada licitador presentarà una oferta individual , de la parada en concret. 
 
2.- Es presentarà una oferta individual per la parada en concret, realitzant les millores 
que seran valorades d’acord amb els criteris d’adjudicació. 
 
3.- Cap licitador podrà presentar més d’una proposta per a la mateixa parada, ni 
subscriure cap proposta en agrupació d’empreses si ho ha fet individualment, així 
com tampoc podrà figurar en més d’una agrupació d’empreses. En cas de fer-ho, la 
conseqüència serà la no admissió de totes les propostes subscrites per aquest. 



 

 

 
4.- Valorades les ofertes, i obtinguda la puntuació final , els licitadors seran ordenats 
per la parada escollida i d’acord amb l’ordre corresponent de puntuació obtinguda de 
major a menor, sense que pugui adjudicar-se totes dues parades a un mateix 
licitador, havent d’escollir, pel cas que la puntuació obtinguda fos la major per les dos. 
 
5.- La parada que no sigui adjudicada en el procés de selecció es declararà deserta, 
podent -se iniciar un nou procediment de licitació o el procediment negociat sense 
publicitat previst al Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic. 
 
 
22.2  Criteris de Valoració 
 
22.2.1 CRITERIS D’APLICACIÓ AUTOMÀTICA ( Total: 70 punts) 

 
1.- Millora del cànon .Fins a 25 punts. 
 
Els licitadors podran millora el cànon base establert al quadre-carátula núm. 7.La 
proposta més àmplia rebrà la màxima puntuació ( 25 punts)  i la resta d’ofertes rebran 
una puntuació proporcional  d’acord amb el diferencial d respecte de l’oferta més alta 
dins del tram escollit pel licitador,  la següent fórmula: 
 
 
Fórmula:      increment cànon %  x 25 punts 
                   ____________________________ 
                                 Oferta màxim cànon 
 
Les ofertes que siguin per períodes inferiors a 5 anys queden excloses. 
 
2.-  Proposicions per durada màxima ofertada. Fins a 15 punts. 
 
En aquest apartat es valorarà als efectes de presentar la millora i obtenir la  millor 
puntuació el fet de que els licitadors presentin a la seva oferta la proposta per una 
durada la més amplia possible de conformitat amb les possibilitat per períodes que 
contempla  l’ordenança fiscal  número 19, segons la següent distribució i fórmula 
d’aplicació: 
 
Període de més de 40 anys i fins a 50 anys                       fins a 15 punts 
Període entre més de 25 anys i 40 anys                            fins a 10 punts 
Període entre més de 10 anys i 25 anys                            fins a 5 punts 
 
 
Aquest criteri serà ponderat de la manera següent: 
 
Fórmula:  (PUNT max)* x ( durada ofertada dins el tram escollit) 
                 _________________________________________ 
   
                                   Màxima durada del tram escollit*  



 

 

 
 
*PUNT max = puntuació màxima periode 
*Màxima durada del tram escollit = 25 , 40 o 50 anys segons el període escollit 

 
 
 
3.- Oferir producte de proximitat i ecològics. Fins a 10 punts. 
 
En aquest apartat es valorarà la comercialització i el consum de productes 
agroalimentaris de proximitat d’acord amb els criteris que estableix l’Agència 
Catalana de Consum en relació amb els beneficis que aporta la compra de proximitat. 
 
Percentatge superior al 40% o més de productes de proximitat i/o ecològics...10 punts 
Percentatge superior al 30% de productes de proximitat i/ecològics...............   7 punts 
Percentatge igual o superior al 10% de productes de proximitat i/o ecològics..  5 punts 
 
Es puntuaran amb 0 punts aquelles ofertes que no arribin al 10% de producte de 
proximitat i/o ecològics, o  que no ofereixin. 
 
4.- Incorporació de propostes de valor afegit en quant a les mesures de 
responsabilitat social empresarial. Fins a 8 punts. 
 
 
La Comissió Europea, en el Llibre verd pel foment d’un marc europeu per a la 
responsabilitat social de les empreses ( Comunicació de la Comissió Europea de 
l’any 2001) defineix la Responsabilitat Social Empresarial com “ la integració 
voluntària per part de les empreses en qüestions socials i mediambientals en les 
operacions i en les relacions amb els grups d’interès: clients, proveïdors, treballadors, 
accionistes, la comunitat en què opera “. 
 
La Responsabilitat Social Empresarial és un model innovador de gestió de les 
empreses i organitzacions basat en criteris responsables en els àmbits econòmic, 
social i ambiental, que s’orienta a incrementar la seva competitivitat i fomentar el seu 
desenvolupament sostenible, alhora que contribueix a construir una societat millor. 
 
Les millores relacionades amb la responsabilitat social empresarial i 
mediambientalment sostenibles serà valorada fins a un màxim de  8 punts, de 
conformitat amb les següents : 
 
 
4.1.- Millores d’innovació i millora en el funcionament i atenció al client.  Fins a 
5  punts. 
 
En aquest apartat es valorarà la acreditació dels serveis a l’atenció al client que 
ofertarà el licitador i que han de constar al Pla d’ empresa aportat i que han de versar 
sobre les següents millores: 
 
1.- Pagament amb targeta/servei de Datàfon. ......................................................1 punt 



 

 

2.- Que s’incorporin a les propostes components innovadors: 
      a.- Participació en un mínim de tres programes de dinamització de mercats 
           per anualitat................................................................................................1 punt 
      b.- Venda on-line fent ús de les xarxes socials.............................................. 1 punt 
      c.- Servei de repartiment de compra a domicili mínim 2 cops setmanals....... 1 punt 
       
3,.- Incorporació de sistemes de control de qualitat: qualsevol sistema que permeti 
avaluar-ne el grau de satisfacció de la ciutadania usuària................................... 1 punt 
 
 
4.2.- Contractació laboral i percentatge de persones amb discapacitat que 
estigui directament vinculades al contracte. Fins a 3 punts. 
 
En aquest apartat es valorarà la contractació laboral per part del concessionari per tal 
de potenciar l’ocupació a la ciutat i en especial de persones amb discapacitat. 
 
Per cada lloc de feina addicional al del concessionari (fins a 3 persones)............1 punt  
 
La contractació laboral d’una persona amb disminució suposarà la consecució 
dels 3 punts. 
 
 
5.- Acreditació de la experiència professional en activitats relacionades amb el 
món del comerç per la prestació dels serveis objecte del contracte. Fins a 6 
punts. 
 
En aquest apartat es valorarà la acreditació documental  de la experiència 
professional dels licitadors del sector del  comerç en general i en especial de mercats, 
d’acord amb la puntuació següent: 
 
 
Més de 5 anys    ..............................................................................................    6 punts 
Entre 2 i 5 anys   .............................................................................................    3 punts 
Inferior a 2 anys   .............................................................................................   1 punt 
 
 
6.- Acreditació de la realització d’accions de formació que millorin les 
competències professionals. Fins a 6 punts. 
 
En aquest apartat es valorarà la acreditació documental  de participació dels licitadors 
en accions de formació en gestió empresarial i del sector del mercat, d’acord amb la 
puntuació següent: 
 
 
Realització de 10 hores o més........................................................................... 6 punts 
Realització de 6 a 9 hores.................................................................................  3 punts 
Realització de 3 a 5 hores.................................................................................  1 punt 
 



 

 

Aquella oferta que presenti la realització de menys de 3 hores de formació serà 
valorada en 0 punts. 
 
 
22.2.2.- CRITERIS AMB JUDICI DE VALORS (Total 30 punts) 
 
1.- PLA D’EMPRESA. 
 
En aquest apartat relatiu a la presentació del Pla d’ empresa, que és obligatori,  es 
valorarà la acreditació documental dels següents criteris subjectius: 
 
1. Viabilitat econòmica i tècnica del projecte empresarial, així com la 
introducció de criteris de qualitat, d’innovació i de millora respecte a les 
prescripcions tècniques. Fins a 30 punts. 
 
En aquest apartat es valorarà la presentació per part del licitador del pla d’empresa 
sobre la viabilitat econòmica i tècnica del projecte empresarial, i es tindrà en compte 
la incorporació de mesures innovadores i de qualitat que aportin una millora respecte 
a les prescripcions tècniques. 
 
 
CLÀUSULA 23. MESA DE CONTRACTACIÓ. 
 
La Mesa de Contractació, d’acord amb el que estableix el punt 10 de la Disposició 
Addicional Segona del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, que 
aprova el Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, en relació amb 
l’article 21.2 del Reial Decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desplega 
parcialment la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de Contractes del Sector Públic estarà 
presidida per un membre de la Corporació o un funcionari d’aquesta i actuarà com a 
Secretari un funcionari de la Corporació. N’han de formar part, almenys quatre 
vocals, entre els quals estarà el Secretari o, si escau, el titular que tingui atribuïda la 
funció d’assessorament jurídic, i l’Interventor, com també els altres que designi 
l’òrgan de contractació entre el personal funcionari de carrera o personal laboral al 
servei de la Corporació, o membres electes d’aquesta. 
 
Conformen la Mesa de Contractació els membres següents: 
 
-   Regidor Sr. Gerard Figueras Albà, com a responsable de la matèria objecte del 
contracte, qui actua com a president de la Mesa de Contractació (actuarà com a suplent 
el/la Regidor/a en qui delegui) 
 
-   Sr. Pere Cayuela Ferrer , cap de Servei de Promoció Econòmica i Projecció 
Exterior  (actuarà com a suplent la Sra. LluÏsa Suárez Pérez, administrativa dels Mercats Municipals) 
 
-  Sra. Eva Bolaño Creus, directora dels Mercats (actuarà com a suplent la Sra. Evangelina 
Hernández Clemente, Sots-encarregada de Mercats) 
 
-    Sra. Cristina Rafales Graells, Servei de Patrimoni,  qui actua com a secretària de la 
Mesa de Contractació (actuarà com a suplent la Sra. Victòria Carbonell Calvet, tècnica especialista 
del servei de Patrimoni) 



 

 

 
-   Sr. Cèsar Rodríguez Solà, interventor municipal (actuarà com a suplent el Sr. Josep Maria 
Sabater, cap tècnic responsable del Servei de Compres i Serveis Generals) 
 
-  Sr. Isidre Martí Sardà, secretari general de la Corporació (actuarà com a suplent el Sr. 
Fermín Ortega Vázquez, assessor jurídic de la corporació) 
 
 
CLÀUSULA 24. PRERROGATIVES DE L’ADMINISTRACIÓ 
 
L’òrgan de contractació, de conformitat amb l’article 210 Reial decret legislatiu 
3/2011, de 14 de novembre, que aprova el Text refós de la Llei de contractes del 
Sector Públic, ostenta les prerrogatives següents: 
 

a) Interpretació del contracte. 
b) Resolució dels dubtes que ofereix el seu compliment. 
c) Modificació del contracte per raons d’interès públic. 
d) Acordar la resolució del contracte i determinar-ne els efectes. 

 
CLÀUSULA 25. OBERTURA DE PROPOSICIONS 
 
La mesa de contractació qualifica prèviament en sessió privada els documents 
presentats pels agents licitadors en el sobre número 1. Si la mesa observa defectes o 
omissions esmenables en la documentació presentada en aquest sobre, pot concedir 
un termini de tres dies hàbils per a la seva correcció en la forma establerta a l’article 
81.2 del Reglament. 
 
Posteriorment, procedeix a l’acte públic d’obertura del sobre número 3 dels licitadors 
admesos, en el lloc i data fixats a l’anunci de la convocatòria. Tot seguit remet el seu 
contingut al/s tècnic/s corresponent/s per a la seva valoració, deixant constància 
documental de tota la documentació facilitada. 
 
Posteriorment, i en un termini màxim d’un mes a comptar des de la data d’obertura 
del sobre número 3, la mesa de contractació procedirà, en acte públic, a l’obertura del 
sobre número 2, acte en el que es donarà a conèixer la ponderació assignada als 
criteris que depenen d’un judici de valor. 
 
CLÀUSULA 26. REQUERIMENT DE LA DOCUMENTACIÓ 
 
L’òrgan de contractació requerirà al licitador que hagi presentat l’oferta 
econòmicament més avantatjosa perquè, en el termini de deu dies hàbils, a comptar 
des el següent en que rebi el requeriment, presenti la documentació justificativa de 
trobar-se al corrent en el compliment de les seves obligacions tributàries i amb la 
Seguretat Social i autoritzi a l’òrgan de contractació per obtenir de forma directa 
l’acreditació d’allò, de disposar efectivament dels mitjans que s’hagi compromès a 
dedicar o adscriure a l’execució del contracte conforme a l’article 64 Reial Decret 
Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, que aprova el Text Refós de la Llei de 
Contractes del Sector Públic, i d’haver constituït la garantia que sigui procedent. 
 
 



 

 

CLÀUSULA  27. GARANTIES 
 
Sempre que al quadre-caràtula de característiques s’exigeixi, l’adjudicatari haurà de 
constituir una garantia per un import corresponent al tant per cent que es disposi en 
aquest quadre de l’import de la taxa. 
 
La forma i el termini de constitució de la garantia són els establerts als articles 96 y 99 
Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, que aprova el Text Refós de la 
Llei de Contractes del Sector Públic, respectivament i de conformitat amb l’article 62.1 
del Reglament de Patrimoni en matèria de garantia provisional. 
 
La devolució o cancel·lació de la garantia es durà a terme segons l’article 102 Reial 
Decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, que aprova el Text refós de la Llei de 
contractes del sector públic. 
 
Garantia provisional:  2 % de la taxa per adjudicació  de la parada   s’han de dur a 
terme d’acord amb  article 62.1.J del RPEL  336/1988, 17 octubre, que s’haurà 
d’aportar amb el lliurament de les ofertes. 
 
En cas d’incompliment d’aquest requisit en el termini assenyalat, s’entendrà com no 
presentada l’oferta. 
 
Garantía definitiva: 3 % del cànon d’adjudicació  que s’haurà de constituir davant del 
Servei de Recaptació de l’Ajuntament (Plaça de la Vila, 8) dins del termini de DEU 
DIES HÀBILS a comptar des del dia següent a aquell en què hagués rebut el 
requeriment de constituir garantia definitiva. 
 
En cas d’incompliment d’aquest requisit en el termini assenyalat, s’entendrà que el 
licitador ha retirat la seva oferta, procedint -se en aquest cas a requerir la constitució 
de la garantia al licitador següent, per l’ordre en què hagin quedat classificades les 
ofertes. 
 
CLÀUSULA 28. ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE 
 
En cap cas podrà declarar-se deserta una licitació quan existeixi alguna oferta o 
proposició que sigui admissible d’acord amb els criteris que consten en el plec. 
 
L’adjudicació serà motivada i es notificarà als candidats o licitadors i es publicarà 
simultàniament en el perfil del contractant. 
 
La notificació contindrà, en tot cas, la informació necessària per permetre al licitador 
exclòs o al candidat descartat interposar recurs suficientment fundat contra la decisió 
d’adjudicació.  
 
En particular, expressarà els extrems següents: 
 

- En relació amb els candidats descartats, l’exposició resumida de les raons 
per les quals s’ha desestimat la seva candidatura. 
 



 

 

- Respecte als licitadors exclosos del procediment d’adjudicació, també en 
forma resumida, les raons per les quals no s’ha admès la seva oferta. 
 
- En tot cas, el nom de l’adjudicatari, les característiques i avantatges de la 
proposició de l’adjudicatari determinants per seleccionar l’oferta d’aquest amb 
preferència a la de la resta de licitadors les ofertes dels quals hagin estat 
admeses. 
 
- En la notificació i en el perfil de contractant s’indicarà el termini en què cal 
procedir a la seva formalització. 

 
CLÀUSULA 29. FORMALITZACIÓ DEL CONTRACTE 
 
La formalització del contracte en document administratiu s’efectuarà en els quinze 
dies hàbils següents a comptar des de la data de la notificació de l’adjudicació; 
aquest document constituirà a títol suficient per accedir a qualsevol registre públic. 
 
El concessionari podrà sol·licitar que el contracte s’elevi a escriptura pública, i seran a 
càrrec seu les despeses corresponents. 
 
 
ANNEX 1 

Núm. d’expedient 

000039/2015-CONT 

Dependència que tramita l’expedient 

Servei de PATRIMONI / Promoció 
Econòmica 

 
Sol·licitud d’admissió i declaració de responsabilitat 
 
Dades de l’empresa licitadora 
Tipus empresa 
  empresa individual  persona jurídica 
Nom de la raó social       

Tipus de societat       

NIF/CIF Núm. de registre de societats             

Domicili de la seu social       

Codi postal Localitat             

Telèfon                                       Fax Adreça electrònica                                                   

 



 

 

Dades de la persona representant de l’empresa licitadora 
Cognoms i nom NIF             

Domicili       

Codi postal Localitat             

Telèfon                                       Fax  Adreça electrònica   
                                                    

Relació amb la firma comercial 
  propietari  apoderat  altres 
 
Declaració de responsabilitat 
La persona les dades de la qual consten a la sol·licitud d’admissió, en nom seu, com a titular o 
propietària de l’empresa, o com a representant legal, gerent o membre del seu consell d’administració, 
declara sota la seva responsabilitat, que no incorre en cap prohibició per contractar amb l’Ajuntament de 
Vilanova i la Geltrú, d’acord amb els articles 54, 60 i 146 del TRLCSP, i que està al corrent pel que fa al 
compliment de les obligacions tributàries i de la Seguretat Social. 
 
Signatura de la persona sol·licitant i segell de l’empresa 
 
 

Lloc i data       

 



 

 

ANNEX 2 
 
 
Proposició econòmica de la concessió 
 
Dades de l’empresa/ persona física proposant 
Nom 
       
NIF/CIF 
       
Domicili social 
      
Codi postal Localitat 
            
 
Dades de la persona representant de l’empresa  
Cognoms i nom NIF 
            
Domicili 
      
Codi postal Localitat 
            
Telèfon Fax  
            
Relació amb la firma comercial 
  propietari  apoderat  altres 
  
Dades de l’objecte de la concessió 

Núm. d’expedient 
0/2015-PÀT 
Descripció de l’objecte ( mercat, número  Lot de parada , número parada  , denominació de 
venda i  descripció de la denominació de venda pels lots de nova activitat ) 
 
 
Mercat pel que es licita:    
         
Indiqueu lot i número de parada: 
 
Denominació: 
 
Descripció si escau, de noves denominacions: 
 

 nova denominació  
 

 denominació regulada al Reglament però no representada al mercat 
 
 



 

 

Durada a la que s’opta, en número d’anys d’acord amb la clàusula  7: 
 
Import de la taxa  (en xifres i en lletres, i en el seu cas, indicant increment de millora taxa ,  
serà el que resulti de multiplicar l’import establert a la clàusula  7 en funció del número d’anys 
pels metres lineals de parada.)                      increment                         % 
Import de l’IVA (en xifres i en lletres) 
EN AQUEST CAS, NO HI HA IVA 
 
Durada de l’ adjudicació  ( indicar el tram escollit de conformitat amb l’ordenança fiscal núm. 
19 i la millora sobre la mateixa, si s’ escau) 
       

La persona les dades de la qual s’esmenten més amunt es compromet, en nom propi o de l’empresa que 
representa, a fer-se càrrec de l’execució de l’objecte descrit, per la quantitat d’euros consignada en 
aquesta proposició econòmica.  
Signatura de la persona proposant i segell de l’empresa 
 
 

 
 
Lloc i data       
 
 
 



 

 

ANNEX 3 
 
 
La solvència tècnica s’acreditarà d’acord amb el que disposa l’article 78 del TRLCSP. 
 
Solvència tècnica o professional en els contractes de serveis 

En els contractes de serveis, la solvència tècnica o professional dels empresaris s’ha d’apreciar tenint en 
compte els seus coneixements tècnics, eficàcia, experiència i fiabilitat, cosa que es pot acreditar, segons 
l’objecte del contracte, per un o diversos dels mitjans següents: 
a) Una relació dels principals serveis o treballs realitzats els últims tres anys que inclogui import, dates 

i el destinatari, públic o privat, d’aquests. Els serveis o treballs efectuats s’han d’acreditar mitjançant 
certificats expedits o visats per l’òrgan competent, quan el destinatari sigui una entitat del sector 
públic; quan el destinatari sigui un subjecte privat, mitjançant un certificat expedit per aquests, si 
manca aquest certificat, mitjançant una declaració de l’empresari; si s’escau, aquests certificats han 
de ser comunicats directament a l’òrgan de contractació per l’autoritat competent. 

b) Indicació del personal tècnic o de les unitats tècniques, integrades o no a l’empresa, participants en 
el contracte, especialment els encarregats del control de qualitat. 

c) Descripció de les instal·lacions tècniques, de les mesures utilitzades per l’empresari per garantir la 
qualitat i dels mitjans d’estudi i recerca de l’empresa. 

d) Quan es tracti de serveis o treballs complexos o quan, excepcionalment, hagin de respondre a un fi 
especial, un control efectuat per l’òrgan de contractació o, en nom d’aquest, per un organisme oficial 
o homologat competent de l’Estat en què estigui establert l’empresari, sempre que hi hagi acord de 
l’organisme esmentat. El control ha de versar sobre la capacitat tècnica de l’empresari i, si és 
necessari, sobre els mitjans d’estudi i de recerca de què disposa i sobre les mesures de control de 
la qualitat. 

e) Les titulacions acadèmiques i professionals de l’empresari i del personal directiu de l’empresa i, en 
particular, del personal responsable de l’execució del contracte. 

f) En els casos adequats, indicació de les mesures de gestió mediambiental que l’empresari pot 
aplicar en executar el contracte. 

g) Declaració sobre la plantilla mitjana anual de l’empresa i la importància del seu personal directiu 
durant els tres últims anys, acompanyada de la documentació justificativa corresponent. 

h) Declaració que indiqui la maquinària, material i equip tècnic de què es disposa per a l’execució dels 
treballs o prestacions, a la qual s’ha d’adjuntar la documentació acreditativa pertinent. 

i) Indicació de la part del contracte que l’empresari té eventualment el propòsit de subcontractar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ANNEX 4 
 
PLÀNOLS MUNICIPALS MERCAT DEL CENTRE (UBICACIÓ DE LES PARADES 
31 i 67) 
 
 

 



 

 

 
 



 

 

 
 
 
 
 



 

 

ANNEX 5 
 
PLÀNOLS  MUNICIPALS MERCAT DE MAR (UBICACIÓ DE LES PARADES 1, 2, 
4, 6, 11, 13, 21 I 22 I  L’ESPAI COMERCIAL – PARADA 3) 
 
 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 
 
 
 
 



 

 

Es vota la proposta, la qual s’aprova amb el resultat següent: 
 
   Vots a favor: CiU (5), PSC (4), ERC (4), C’s (2), SOM 
       VNG (2) i PP (1) = 18 vots 
   Abstencions:  CUP = 5 vots 
 
 
COMISSIÓ INFORMATIVA DE TERRITORI I ESPAI URBÀ 
 
ÀREA DE TERRITORI I ESPAI URBÀ 
 

23.  URBANISME. VERIFICACIÓ DEL TEXT REFÓS DE LA 
MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA GENERAL D’ORDENACIÓ 
URBANA A LA FINCA “MAS RICART” DE VILANOVA I LA 
GELTRÚ, PROMOGUDA PER L’AJUNTAMENT.  (EXP 16/13)  

 
Relació de fets 
 
I.- En data 13 d’abril de 2015, el Ple de l’Ajuntament va aprovar provisionalment 
la Modificació puntual del Pla general d’ordenació urbanístic a la finca “Mas 
Ricart”, del terme municipal de Vilanova i la Geltrú, promogut per la Societat 
Agrària de Transformació Nº 5166, amb nom Hermanos Gargallo. El referit 
document refós de modificació incorpora el compliment de les prescripcions 
efectuades en l’acord d’aprovació inicial (mancances de caràcter no 
fonamental) d’acord amb l’informe dels serveis tècnics d’Urbanisme incorporat 
a l’expedient. 

D’acord amb la Memòria Justificativa del document de Modificació puntual del 
PGO objecte del present expedient, l’objectiu de dita modificació és la 
incorporació en la finca de Mas Ricart, prèvia formulació d’un Pla especial, 
dels següents usos, actualment no admesos: 

• Aparcament d’autocaravanes, caravanes i remolcs. 

• Activitats col·lectives de caràcter esportiu, cultural, educació en el lleure i 
d’esbarjo que es desenvolupin a l’aire lliure, sense exhibició al públic. 

 
Per tal d’assolir aquests objectius, la MPPGOU presentada crea una nova clau 
18a i qualifica la finca de Mas Ricart amb aquesta nova clau. La dita nova clau 
té una regulació semblant a la clau 18, qualificació actual de la finca, amb la 
diferència que incorpora els usos esmentats abans, no permesos en la clau 
18. La implantació de dits nous usos requerirà, en qualsevol cas, la formulació 
i aprovació prèvia a la llicència d’un Pla especial urbanístic. 
 



 

 

II.- A la vista de dit document i previs els informes tècnics oportuns, la 
Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona va adoptar en data 22 de juliol 
de 2015 el següent acord: 
 

“1.- Suspendre l’aprovació definitiva de la modificació puntual del 
Pla general d'ordenació urbana a la finca Mas Ricart, de Vilanova i 
la Geltrú, promoguda i tramesa per l’Ajuntament, fins que 
mitjançant un text refós que es presentarà per duplicat, verificat per 
l’òrgan que ha atorgat l’aprovació provisional de l’expedient i 
diligenciat, s’incorporin les prescripcions següents: 
 
1.1 Cal limitar l’àmbit objecte de la present modificació a la parcel·la 
cadastral on es troben les tres naus ramaderes, i mantenir per a les 
altres dues parcel·les la qualificació de “zona de sòl de valor 
agrícola”, clau 18. 
 
1.2 Cal limitar normativament l’ús d’aparcament d’autocaravanes i 
caravanes a l’àmbit ocupat per les tres naus ramaderes, i evitar 
noves edificacions. 
 
1.3 Pel que fa a la nova clau 18a, cal restringir els usos admesos a 
aquells previstos per a la clau 18 afegint únicament el residencial 
mòbil en la modalitat d’aparcament d’autocaravanes, caravanes i 
remolcs, mitjançant la formulació d’un pla especial urbanístic. 
 
1.4 Cal completar la memòria i normativa del document justificant 
l’adopció d’unes mesures i actuacions de millora ambiental i 
paisatgística concretes que posteriorment haurà de tenir en compte 
el corresponent Pla especial urbanístic. Aquestes mesures haurien 
d’incloure, com a mínim, el tractament cromàtic de les façanes amb 
colors terrossos, i la plantació de filtres vegetals en tot el seu 
perímetre per esmorteir l’impacte de les construccions existents i 
millorar la seva integració paisatgística respecte l’entorn. 
 
2. Indicar l’Ajuntament que el text refós inclourà el text de les 
normes urbanístiques i els plànols d’ordenació en suport informàtic i 
en format editable de tractament de textos, en compliment de 
l’article 17.6 del Reglament de la Llei d’urbanisme, aprovat pel 
Decret 305/2006, de 18 de juliol, i de l’ordre PTO/343/2005, de 27 
de juliol, per la qual s’estableixen els requeriments tècnics de la 
presentació, en suport informàtic, de les normes urbanístiques de 
les figures de planejament urbanístic als òrgans de la Generalitat 
de Catalunya competents per a la seva aprovació definitiva. 
 



 

 

3.  Comunicar-ho a l’Ajuntament.” 

 
 III.- Vist l’informe tècnic de l’arquitecte municipal incorporat a l’expedient, el 
qual presenta el següent contingut literal: 

 

1. Antecedents 

 
La Comissió Territorial d'Urbanisme de Barcelona en sessió de data 
22 de juliol de 2015, va adoptar, l’acord següent : 
 
1.   Suspendre l’aprovació definitiva de la modificació puntual del 
Pla general d'ordenació urbana a la finca Mas Ricart, de Vilanova i 
la Geltrú, promoguda i tramesa per l’Ajuntament, fins que 
mitjançant un text refós que es presentarà per duplicat, verificat per 
l’òrgan que ha atorgat l’aprovació provisional de l’expedient i 
diligenciat, s’incorporin les prescripcions següents: 
 
1.1 Cal limitar l’àmbit objecte de la present modificació a la parcel·la 
cadastral on es troben les tres naus ramaderes, i mantenir per a les 
altres dues parcel·les la qualificació de “zona de sòl de valor 
agrícola”, clau 18. 
 
1.2 Cal limitar normativament l’ús d’aparcament d’autocaravanes i 
caravanes a l’àmbit ocupat per les tres naus ramaderes, i evitar 
noves edificacions. 
 
1.3 Pel que fa a la nova clau 18a, cal restringir els usos admesos a 
aquells previstos per a la clau 18 afegint únicament el residencial 
mòbil en la modalitat d’aparcament d’autocaravanes, caravanes i 
remolcs, mitjançant la formulació d’un pla especial urbanístic. 
 
1.4 Cal completar la memòria i normativa del document justificant 
l’adopció d’unes mesures i actuacions de millora ambiental i 
paisatgística concretes que posteriorment haurà de tenir en compte 
el corresponent Pla especial urbanístic. Aquestes mesures haurien 
d’incloure, com a mínim, el tractament cromàtic de les façanes amb 
colors terrossos, i la plantació de filtres vegetals en tot el seu 
perímetre per esmorteir l’impacte de les construccions existents i 
millorar la seva integració paisatgística respecte l’entorn. 
 
2. Indicar l’Ajuntament que el text refós inclourà el text de les 
normes urbanístiques i els plànols d’ordenació en suport informàtic i 
en format editable de tractament de textos, en compliment de 



 

 

l’article 17.6 del Reglament de la Llei d’urbanisme, aprovat pel 
Decret 305/2006, de 18 de juliol, i de l’ordre PTO/343/2005, de 27 
de juliol, per la qual s’estableixen els requeriments tècnics de la 
presentació, en suport informàtic, de les normes urbanístiques de 
les figures de planejament urbanístic als òrgans de la Generalitat 
de Catalunya competents per a la seva aprovació definitiva. 
 
3. Comunicar-ho a l’Ajuntament. 

En data 11 d’octubre de 2015 Sr. XXXX, en representació de la 
Societat Agrària de Transformació, va presentar 4 còpies i un CD 
corresponents al document de Text Refós de la Modificació Puntual 
del Pla General d’Ordenació Urbana a la finca de Mas Ricart. 
 
2. Contingut del document de Text Refós 
 
El document de Text Refós que es presenta a la verificació del Ple 
municipal incorpora la totalitat dels requeriments de l’acord de la 
Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona de data 22 de juliol 
de 2015. 
 
Les prescripcions expressades a la resolució i als informes 
anteriors s’han incorporat al document de text refós tal i com es 
relaciona a continuació: 

 
1.1 Cal limitar l’àmbit objecte de la present modificació a la 
parcel·la cadastral on es troben les tres naus ramaderes, i 
mantenir per a les altres dues parcel·les la qualificació de 
“zona de sòl de valor agrícola”, clau 18. 
 
Es modifiquen tots els plànols amb l’àmbit de la modificació limitat a 
la finca on es troben les tres naus ramaderes. 
 
 
1.2 Cal limitar normativament l’ús d’aparcament d’autocarava-
nes i caravanes a l’àmbit ocupat per les tres naus ramaderes, i 
evitar noves edificacions.  
 
Aquest punt es veu modificat als apartats 2.2 i 2.3 de la memòria, 
als Articles 259 i 267-bis i al plànol número 7.La resta de plànols 
també s’adapten a aquesta modificació. 
 
1.3 Pel que fa a la nova clau 18a, cal restringir els usos 
admesos a aquells previstos per a la clau 18 afegint únicament 
el residencial mòbil en la modalitat d’aparcament 



 

 

d’autocaravanes, caravanes i remolcs, mitjançant la formulació 
d’un pla especial urbanístic. 
 
Aquest punt es veu modificat als apartats 2.2 i 2.3 de la memòria. 
 
1.4 Cal completar la memòria i normativa del document 
justificant l’adopció d’unes mesures i  actuacions de millora 
ambiental i paisatgística concretes que posteriorment haurà de 
tenir en compte el corresponent Pla especial urbanístic. 
Aquestes mesures haurien d’incloure, com a mínim, el 
tractament cromàtic de les façanes amb colors terrossos, i la 
plantació de filtres vegetals en tot el seu perímetre per 
esmorteir l’impacte de les construccions existents i millorar la 
seva integració paisatgística respecte l’entorn. 
 
Es modifica l’apartat 3.6 de la memòria i a l’article 267-bis de la 
normativa. 
 
Degut a aquestes modificacions, on es pren la conclusió de no 
permetre l’ús recreatiu i esportiu, es  modifica l’apartat 4 de la 
memòria referent a l’Estudi d’avaluació econòmica i financera. 
Aquest fet es degut a que s’havia previst un ingrés en concepte 
d’arrendament del terreny. El fet de desaparèixer aquest concepte, 
fa que el resultat de l’estudi econòmic es vegi reduït. 
  

3. Conclusions 

El document de Text Refós de Modificació puntual del Pla General 
d’Ordenació de Vilanova i la Geltrú incorpora les prescripcions de 
l’acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona de data 
22 de juliol de 2015.” 

 
Fonaments de dret 

1.- Arts. 85, 96, 106 i 107 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, que 
aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme de Catalunya, i l’article 17.6  del 
Reglament de la Llei d’urbanisme (aprovat per Decret 305/2006, de 18 de 
juliol). 
 
2.- L’ordre PTO/343/2005, de 27 de juliol, per la qual s’estableixen els 
requeriments tècnics de la presentació, en suport informàtic, de les normes 
urbanístiques de les figures de planejament urbanístic als òrgans de la 
Generalitat de Catalunya competents per a la seva aprovació definitiva. 
 



 

 

3.- L’òrgan municipal competent per a l’adopció d’aquest acord és el Ple de 
l’Ajuntament, de conformitat amb l’article 22.2 c) de la Llei de Bases de Règim 
Local, en relació amb l’article 85. 1 del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, 
pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme.  
 
D’acord amb l’article 47.2 ll) de la referida Llei de Bases de Règim Local, el 
referit acord requereix el vot favorable de la majoria absoluta del nombre legal 
de membres de la corporació. 
 
Per tot l’exposat, vist el document de text refós d’aquesta modificació de 
MPGO, elaborat i promogut per la Societat Agrària de Transformació Nº 5166, 
amb nom Hermanos Gargallo, l’informe tècnic favorable i l’informe jurídic 
incorporats 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, aquest Ple de l’Ajuntament aprova el següent 

 
ACORD 

 
“PRIMER. Verificar el Text refós de la Modificació Puntual del Pla General 
d’Ordenació de Vilanova i la Geltrú a la finca “Mas Ricart”, del terme municipal 
de Vilanova i la Geltrú, promoguda per la Societat Agrària de Transformació 
Nº 5166, amb nom Hermanos Gargallo, aprovada provisionalment pel Ple de 
l’Ajuntament en data 13 d’abril de 2015, que incorpora el compliment de les 
prescripcions contingudes a l’acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme de 
Barcelona de data 22 de juliol de 2015. 
 
SEGON. Trametre a la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona el 
present acord, juntament amb el Text refós verificat, degudament diligenciat, 
que inclou el text de les normes urbanístiques i els plànols d’ordenació, per 
triplicat i en suport informàtic i en format de tractament de textos, per a la seva 
publicació en el DOGC i consegüent executivitat. 
 
TERCER. Notificar el present acord a l’entitat Societat Agrària de 
Transformació Nº 5166. 

QUART. Contra aquest acte de tràmit, que no exhaureix la  via administrativa, 
no procedeix interposar cap recurs, sens perjudici de la possibilitat 
d’interposar posteriorment els recursos corresponents contra l’acord definitiu 
que, si escau, pugui adoptar la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona, 
en el marc de les seves competències. 

CINQUÈ. Aquest ajuntament disposa de la institució del Defensor de la 
Ciutadania que té entre les seves competències defensar els drets dels 
ciutadans i de les ciutadanes de Vilanova i la Geltrú, en totes aquelles 



 

 

actuacions de l’Ajuntament i dels organismes que en depenen. El seu servei 
és gratuït.  Si teniu cap discrepància en relació a aquesta resolució, podeu 
sol·licitar la seva intervenció, sense que suspengui els terminis dels recursos 
corresponents.” 
 
L’aprovació d’aquest punt requereix majoria absoluta. 
 
Es vota la proposta, la qual s’aprova amb el resultat següent: 
 
                      Vots a favor:  CiU (5), PSC (4), ERC (4), C’s (2), Som VNG (2) i 

PP (1) =  18 vots 
  Vots en contra:  CUP  = 5 vots 
 

 
24.  URBANISME. VERIFICACIÓ DE LA DOCUMENTACIÓ 

COMPLEMENTÀRIA REQUERIDA PER LA COMISSIÓ 
TERRITORIAL D’URBANISME DE BARCELONA, SEGONS 
ACORD DE DATA 16.12.2010, RELATIVA A L’EXPEDIENT DE 
MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA GENERAL D’ORDENACIÓ A 
L’ÀMBIT DEL SECTOR CAP DE CREU – SANT ONOFRE – 
RAMBLA SAMÀ (SUBZONA 9A), INCLOENT LES FINQUES 2, 2B I 
4 DEL CARRER SANT ONOFRE I LES FINQUES 19, 21 I 23 DEL 
CARRER SANTA ANNA DE VILANOVA I LA GELTRÚ. (EXP. 
54/08-2) 

 
Relació de fets 

 
I.- En data 19 de gener de 2009, el Ple de l’Ajuntament en sessió ordinària, va 
acordar aprovar inicialment la Modificació Puntual de Pla General d’Ordenació 
en relació a l’àmbit “Sector Cap de Creu-Sant Onofre-Rambla Samà (subzona 
9a), incloent les finques 2, 2b i 4 del c/ Sant Onofre i les finques 19, 21 i 23 del 
c/ Santa Anna (subzona 9a)”, conformat pel perímetre definit pel carrer 
Tarragona al Nord, el carrer del Teatre al Sud, el carrer Picapedrers a l’Oest, i 
a l’Est amb una línia trencada que segueix l’eix del c/ Santa Anna des del 
carrer  Teatre  fins a la meitat de l’illa entre el carrer Aigua i Sant Onofre, i  
segueix pel costat est de l’interior de les illes compreses entre els carres Santa 
Anna i Picapedrers fins al c/ Manel de Cabanyes, i des d’aquest, també pel 
costat est de l’interior de l’illa compresa entre el c/  de les Tires i Picapedrers 
fins al c/ Tarragona. 
 
II.- L’esmentada aprovació inicial d’aquesta modificació puntual es va sotmetre 
a exposició pública pel termini d’un mes des de la darrera publicació 
obligatòria, de conformitat amb l’art. 23 del Reglament de la Llei d’urbanisme, i 
94.1, 83 i Disposició addicional setena del Text refós de la Llei d’urbanisme, i 



 

 

es va publicar l’acord d’aprovació inicial en el Butlletí Oficial de  la Província 
núm. 24, de data 28 de gener de 2009 i en el Diari de Vilanova de data 6 de 
febrer de 2009, així com en el tauló d’edictes de l’Ajuntament i en la pàgina 
web municipal.  
 
En el decurs del dit termini d’exposició pública es van presentar 17 escrits que 
plantejaven la mateixa al·legació. 
 
III.- En data 26 de juliol de 2010, el Ple de l’Ajuntament, en sessió ordinària, va 
acordar: 
 

“PRIMER. Desestimar les al·legacions presentades en data 25 i 26 
de febrer de 2009 (registres d’entrada núms. 5198, 5199, 5200, 5203, 
5204, 5206, 5254, 5256, 5258, 5259, 5391, 5392, 5393, 5394, 5395, 
5396 i 5397) per diversos veïns del carrer Santa Anna i del carrer 
Estudis, tots ells amb el mateix contingut, atès que l’informe de 
mobilitat no és preceptiu donat l’objecte de la present modificació de 
PGO, i d’acord amb els motius i justificacions expressats a l’informe 
del Cap del servei d’urbanisme incorporat a l’expedient i que consta a 
la part expositiva del present acord. 
 
SEGON. Estimar parcialment l’escrit d’al·legacions presentat en data 
2 de març de 2009 (registre d’entrada núm. 5663) per la Sra. Àngels 
Gil-Vernet i Huguet en nom i representació del Sr. XXXX, en el sentit 
de què l’àmbit de modificació constitueix un sector de planejament 
subjecte a un pla de millora urbana, delimitant un únic polígon 
d’actuació urbanística o bé la divisió poligonal en un màxim de dos 
polígons coherents amb l’estructura urbana (c/ Manuel de Cabanyes) 
i parcel·lària del sector. I desestimar la resta d’al·legacions 
formulades en dit escrit, tot això de conformitat amb els motius i 
justificacions expressats a l’informe del Cap del servei d’urbanisme 
incorporat a l’expedient i que consta a la part expositiva del present 
acord. 
 
TERCER. Estimar parcialment l’escrit d’al·legacions presentat en 
data 6 d’abril de 2009 (registre d’entrada núm. 8841) per les 
senyores XXXX, XXXX i l’entitat mercantil ROVMA, SL, en el sentit 
que la iniciativa per al desenvolupament i gestió de l’àmbit de 
modificació serà originàriament privada, amb els terminis que es 
determinen en l’informe d’al·legacions, els quals en cas d’incomplir-
se suposaria que dita iniciativa podria ser pública. I desestimar la 
resta d’al·legacions formulades en dit escrit, tot això de conformitat 
amb els motius i justificacions expressats a l’informe del Cap del 



 

 

servei d’urbanisme incorporat a l’expedient i que consta a la part 
expositiva del present acord. 
 
QUART. Aprovar provisionalment la Modificació Puntual de Pla 
General d’Ordenació de Vilanova i la Geltrú, en relació a l’àmbit 
Sector Cap de Creu-Sant Onofre-Rambla Samà (subzona 9a), 
incloent les finques 2, 2b i 4 del c/ Sant Onofre i les finques 19, 21 i 
23 del c/ Santa Anna (subzona 9a). 
 
El document que s’aprova provisionalment recull en el seu contingut 
les al·legacions estimades en el present acord. 
 
CINQUÈ. Trametre aquest acord juntament amb una còpia de 
l’expedient administratiu complet, tres exemplars del document de la 
Modificació Puntual de Pla General d’Ordenació, degudament 
diligenciat, així com una còpia del dit document en suport informàtic a 
la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona per a la seva 
aprovació definitiva, d’acord amb l’article 78a) del Text refós de la Llei 
d’urbanisme (Decret Legislatiu 1/2005, de 26 de juliol). 
 
SISÈ. Notificar el present acord als interessats al·legants que consten 
a l’expedient”. 

 
 

IV.- A la vista de dit acord municipal i del document de modificació aprovat 
provisionalment, en data 16 de desembre de 2010 la Comissió Territorial 
d’Urbanisme de Barcelona va prendre l’acord de suspendre la resolució 
definitiva de l’esmentada Modificació fins que l’expedient es completi amb 
determinada documentació per tal de valorar globalment la proposta, en el 
següent sentit literal: 

 

 

 



 

 

 
 

V.- D’acord amb l’informe tècnic dels serveis d’urbanisme que s’adjunta, la 
referida documentació complementària que s’ha incorporat a l’expedient i que 
ha estat elaborada pels diferents serveis tècnics municipals d’aquest 
Ajuntament incorpora les prescripcions requerides per la  Comissió Territorial 
d’Urbanisme de Barcelona al seu acord de 16 de desembre de 2010, als 
efectes de sotmetre-la a verificació del plenari municipal, així com de donar 
compliment al referit acord de la CTUB i de sotmetre la present modificació de 
planejament general, si s’escau, a la seva aprovació definitiva. 
 

Fonaments de dret 

Article 92 del Text refós de la Llei d’Urbanisme, aprovat per Decret legislatiu 
1/2010, de 3 d’agost.  
 
Per tot l’exposat, vista la documentació complementària incorporada a 
l’expedient i que ha estat elaborada pels diferents serveis tècnics municipals 
d’aquest Ajuntament, els informes tècnic i jurídic incorporats a l’expedient i de 
conformitat amb l’article 92 del Text refós de la Llei d’Urbanisme, aprovat per 
Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, i el Reglament que la desenvolupa, 
aquest Ple de l'Ajuntament aprova el següent 
 

ACORD 
 
“PRIMER. Verificar la documentació complementària incorporada a l’expedient 
i elaborada pels diferents serveis tècnics municipals d’aquest ajuntament, 
requerida per la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona segons acord 



 

 

de data 16 de desembre de 2010, relativa a l’expedient de modificació puntual 
del Pla General d’Ordenació a l’àmbit del sector Cap de Creu – Sant Onofre – 
Rambla Samà (subzona 9a), incloent les finques 2, 2b, i 4 del carrer Sant 
Onofre i les finques 19, 21 i 23 del carrer Santa Anna de Vilanova i la Geltrú, 
als efectes de donar compliment al referit acord de la CTUB i de sotmetre la 
present modificació de planejament general, si s’escau, a la seva aprovació 
definitiva. 
 
SEGON. Trametre a la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona el 
present acord, juntament amb la referida documentació complementària, als 
efectes corresponents. 

TERCER. Contra aquest acte de tràmit, que no exhaureix la  via 
administrativa, no procedeix interposar cap recurs, sens perjudici de la 
possibilitat d’interposar posteriorment els recursos corresponents contra 
l’acord definitiu que, si escau, pugui adoptar la Comissió Territorial 
d’Urbanisme de Barcelona, en el marc de les seves competències. 

QUART. Aquest ajuntament disposa de la institució del Defensor de la 
Ciutadania que té entre les seves competències defensar els drets dels 
ciutadans i de les ciutadanes de Vilanova i la Geltrú, en totes aquelles 
actuacions de l’Ajuntament i dels organismes que en depenen. El seu servei 
és gratuït.  Si teniu cap discrepància en relació a aquesta resolució, podeu 
sol·licitar la seva intervenció, sense que suspengui els terminis dels recursos 
corresponents.” 
 
L’aprovació d’aquest punt requereix majoria absoluta. 
 
Es vota la proposta, la qual s’aprova amb el resultat següent: 
 
                      Vots a favor:  CiU (5), PSC (4), CUP (5), ERC (3), C’s (2), Som 

VNG (2) i PP (1) =  22 vots 
                          Abstenció:  Olga Arnau Sanabra (ERC) per ser fora de la sala 

en el moment de la votació = 1 vot 
 

 
 25.  URBANISME. VERIFICACIÓ DEL SEGON TEXT REFÓS DEL PLA 

ESPECIAL I CATÀLEG DE MASIES I CASES RURALS DEL SÒL 
NO URBANITZABLE DE VILANOVA I LA GELTRÚ. (EXP. 15/09-B)  

 
Relació de fets: 
 
I.- En data 24 de juliol de 2012, la Junta de Govern Local d’aquest Ajuntament 
va adoptar l’acord següent: 



 

 

 

“PRIMER.- Aprovar inicialment el Pla Especial i catàleg de masies i 
cases rurals del sòl no urbanitzable de Vilanova i la Geltrú, elaborat 
per encàrrec d’aquest Ajuntament per part de l’equip redactor dirigit 
per l’arquitecte Sr. Josep Maria Pujol Torres, segons acord 
d’adjudicació de la Junta de Govern Local de data 16 de juny de 
2009, de conformitat amb l’informe favorable del Cap de Servei 
d’Urbanisme incorporat a l’expedient, amb les consideracions que 
en el mateix s’efectuen. 

SEGON.- En compliment dels objectius propis d’aquest document 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 aprovació d’aquest pla especial i catàleg 
comporta dins la totalitat de l’àmbit objecte d’aquest expedient la 
suspensió de la tramitació de qualssevol 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 dit pla.  
 
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. 
 



 

 

Tot això sens perjudici de la possible aplicació, en el que sigui 
escaient, de l’establert a la disposició addicional catorzena del 
TRLUC, en matèria de sol·licituds d’autorització d’usos i obres en 
sòl no urbanitzable i en sòl urbanitzable no delimitat i d’usos i obres 
provisionals. 

 
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 article 85 del Text refós de la Llei d’urbanisme. 
D’acord amb la Disposició Addicional desena del referit text refós, 
els terminis per a la tramitació i la resolució definitiva d’aquesta 
figura de planejament urbanístic s’amplien en un mes, en cas que 
coincideixin totalment o parcialment amb el mes d’agost.   
 
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’arquitecte Sr. Josep Maria 
Pujol Torres.  
 
L’expedient restarà a disposició de qualsevol interessat en la 
Regidoria d’Urbanisme, Obres i Habitatge, carrer de Josep Llanza 
1-7, 08800 de Vilanova i la Geltrú (Barcelona), de 9:30 a 14:00, de 
dilluns a divendres.” 

 
 

II.- L’esmentada aprovació inicial d’aquest instrument urbanístic es va sotmetre 
a exposició 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 85, 96 i 
Disposició Addicional Desena del Text refós de la Llei d’urbanisme, i es va 
publicar l’acord d’aprovació inicial en el Butlletí Oficial de la Província de 
Barcelona, de data 16 d’agost de 2012, i en el Diari de Vilanova, de data 10 
d’agost de 2012, així com en el tauler d’edictes electrònic d’aquesta Corporació 
(des del 06/08/2012 fins el 05/10/2012, ambdós inclosos) i en la pàgina web 
municipal. D’acord amb la Disposició Addicional desena del referit text refós, 
els terminis per a la tramitació i la resolució definitiva d’aquesta figura de 
planejament urbanístic es van ampliar en un mes, en coincidir totalment o 
parcialment amb el mes d’agost.   
 



 

 

III.- En el decurs del dit termini d’exposició pública es van presentar els 
següents escrits d’al·legacions: 

- Sr. XXXX (registre d’entrada núm. 2012020500, de 12/09/12). 
- Sra. XXXX (registre d’entrada núm. 2012021638, de 26/09/12).  
- Sra. XXXX i Sr. XXXX (registre d’entrada núm. 2013005211, de 

22/02/13). 
- Sr. XXXX (registre d’entrada núm. 2013010007, de 15/04/13). 
- Sres. XXXX, XXXX i XXXX (registre d’entrada 2014008974, de 

27/03/14). 
- Sra. XXXX i Sr. XXXX (registre d’entrada núm. 2014017175, de 

10/06/14). 
 

IV.- Simultàniament al tràmit d’informació pública, es van sol·licitar informes 
als organismes afectats per raó de llurs competències sectorials, obtenint-se 
els següents informes durant la tramitació, segons consta a l’expedient: 
 
-  Informe favorable de la Direcció General de Desenvolupament Rural 

(registre d’entrada núm. 2012021386, de 24/09/12), recomanant la exclusió 
de les fitxes mencionades a l’apartat 4t. 

-  Informe favorable de la Direcció General d’Ordenació del Territori i 
Urbanisme – Servei de Costes (registre d’entrada 2012023938, de 
22/10/12), amb la condició d’incorporar al document les prescripcions 
esmentades en el mateix.   

-  Informe favorable de l’Institut Geològic de Catalunya (registre d’entrada 
núm. 2012023939, de 22/10/12). 

-  Informe favorable de la Direcció General d’Ordenació del Territori i 
Urbanisme d’impacte i integració paisatgística (registre d’entrada núm. 
2012025464, de 07/11/12). 

-  Informe favorable de la Direcció General de Turisme (registre d’entrada 
núm. 2012025730, de 09/11/12), amb les observacions que es formulen en 
el mateix.  

-  Informe favorable de la Gerència de Serveis d’Espais Naturals de la 
Diputació de Barcelona (registre d’entrada núm. 2012025796, de 
12/11/2012), condicionat a la incorporació de les prescripcions exposades 
en el mateix.  

-  Informe favorable del Departament de Cultura (registre d’entrada núm. 
2012029380, de 27/12/12), condicionat a què s’incorporin les prescripcions 
esmentades en el mateix. 

-  Informe favorable de l’Agència Catalana de l’Aigua (registre d’entrada núm. 
2013002482, de 31/01/13), amb les consideracions que s’efectuen en el 
mateix. 



 

 

-  Informe favorable del Servei Territorial de Carreteres a Barcelona (registre 
d’entrada núm. 2013009029, de 04/04/13), amb les condicions que figuren 
en el mateix.  

-  Informe favorable de la Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i 
Mobilitat de la Diputació de Barcelona (registre d’entrada núm. 
2013013603, de 21/05/13), condicionat a les observacions exposades en 
el mateix.  

 

Figuren també a l’expedient, a sol·licitud expressa d’aquest Ajuntament, 
informes favorables del Servei de Costes (registre d’entrada núm. 
2013028561, de 13/11/13) i de la Direcció General d’Urbanisme (registre 
d’entrada núm. 2013028860, de 15/11/13), sobre la possibilitat d’admissió dels 
usos hoteler i restauració en la finca anomenada “Xalet del Nin”, amb els 
termes que es deriven de dits informes. 

 

V.- Figura incorporat a l’expedient l’informe tècnic del Cap de Servei 
d’Urbanisme sobre les al·legacions presentades durant el tràmit d’exposició 
pública, així com sobre les consideracions i condicions que es deriven dels 
informes sectorials lliurats amb ocasió de la present tramitació, als efectes del 
present tràmit d’aprovació provisional. 

D’acord amb el referit informe, les modificacions efectuades sobre el Pla 
Especial i Catàleg aprovat inicialment, resultant de l’estimació, parcial o total, 
d’al·legacions, així com de la incorporació en el referit instrument de 
planejament de les prescripcions i consideracions que es deriven dels 
informes sectorials dels organismes afectats, no suposa la introducció de 
canvis substancials en el pla aprovat inicialment i exposat al públic, en els 
termes previstos a l’article 112 del Reglament de la Llei d’Urbanisme (Decret 
305/2006, de 18 de juliol).   
 
VI.- Per tot l’exposat, en data 7 de juliol de 2014 el Ple de l’Ajuntament va 
adoptar l’acord següent: 

 
“PRIMER.- Estimar, total o parcialment, i desestimar, total o 
parcialment, les al·legacions presentades durant el tràmit 
d’informació pública contra l’acord de la Junta de Govern Local de 
data 24 de juliol de 2012 d’aprovació inicial del Pla Especial i 
catàleg de masies i cases rurals del sòl no urbanitzable de Vilanova 
i la Geltrú, de conformitat amb l’informe del Cap de servei 
d’Urbanisme incorporat a l’expedient. 
 
SEGON.- Incorporar en el referit instrument de planejament les 
prescripcions i consideracions que es deriven dels informes 



 

 

sectorials lliurats amb ocasió de la present tramitació, d’acord amb 
l’informe del Cap de servei d’Urbanisme incorporat a l’expedient. 
 
D’acord amb el referit informe, les modificacions efectuades sobre 
el Pla Especial i Catàleg aprovat inicialment, resultant de 
l’estimació, parcial o total, d’al·legacions, així com de la 
incorporació en el referit instrument de planejament de les 
prescripcions i consideracions que es deriven dels informes 
sectorials dels organismes afectats, no suposen la introducció de 
canvis substancials en el pla aprovat inicialment i exposat al públic, 
en els termes previstos a l’article 112 del Reglament de la Llei 
d’Urbanisme (Decret 305/2006, de 18 de juliol).   
 
TERCER.- Aprovar provisionalment el Pla Especial i catàleg de 
masies i cases rurals del sòl no urbanitzable de Vilanova i la Geltrú, 
de conformitat amb l’informe favorable del Cap de Servei 
d’Urbanisme incorporat a l’expedient. 
 
QUART.- Trametre el present acord, juntament amb una còpia de 
l’expedient administratiu complet, tres exemplars del document de 
Pla Especial, degudament diligenciats, així com una còpia del dit 
document en suport informàtic, a la Comissió Territorial 
d’Urbanisme de Barcelona, per a la seva aprovació definitiva. 
    
CINQUÈ.- Donar a aquest acord la publicitat que sigui preceptiva i 
notificar-lo als interessats que figuren a l’expedient, així com als 
organismes afectats, amb còpia de l’informe del Cap de servei 
d’Urbanisme incorporat a l’expedient.” 
 

VII.- Posteriorment, en data 6 de novembre de 2014, la Comissió Territorial 
d’Urbanisme de Barcelona va acordar l’aprovació definitiva de dit Pla Especial 
i catàleg de masies i cases rurals del sòl no urbanitzable de Vilanova i la 
Geltrú, supeditant-ne la publicació en el DOGC i consegüent executivitat fins a 
la presentació d’un text refós, verificat per l’òrgan que ha atorgat l’aprovació 
provisional, on s’incorporin les prescripcions relacionades en dit acord. 
 
Segons dit acord, el text refós inclourà el text de les normes urbanístiques i els 
plànols d’ordenació en suport informàtic i en format editable de tractament de 
textos, en compliment de l’article 17.6 del Reglament de la Llei d’urbanisme, 
aprovat pel Decret 305/2006, de 18 de juliol, i de l’ordre PTO/343/2005, de 27 
de juliol, per la qual s’estableixen els requeriments tècnics de la presentació, 
en suport informàtic, de les normes urbanístiques de les figures de 
planejament urbanístic als òrgans de la Generalitat de Catalunya competents 
per a la seva aprovació definitiva. 



 

 

 
Així mateix, en compliment del referit acord, en data 27 de febrer de 2015 es 
va remetre ofici mitjançant el qual es recaptava informe de l’Oficina Territorial 
d’Acció i Avaluació Ambiental, adjuntant còpia de l’esmentat pla especial i 
catàleg. Dit Ofici va tenir entrada en el Departament de Territori i Sostenibilitat 
en data 2 de març de 2015 (registre d’entrada núm. 0386E/17351/2015). 
Transcorregut sobradament el termini d’un mes per emetre l’informe previst a 
l’article 85.5 TRLUC, es poden prosseguir les actuacions, segons l’art. 83.3 de 
la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions 
públiques i del procediment administratiu comú.    
 
VIII.- En compliment de dites prescripcions assenyalades en l’acord 
d’aprovació definitiva de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona de 
data 6 de novembre de 2014, el Ple de la Corporació va adoptar en data 4 de 
maig de 2015 el següent acord: 
 

“PRIMER.- Verificar el Text refós del Pla Especial i catàleg de 
masies i cases rurals del sòl no urbanitzable de Vilanova i la Geltrú, 
aprovat provisionalment pel Ple de l’Ajuntament en data 7 de juliol 
de 2014 i definitivament per la Comissió Territorial d’Urbanisme de 
Barcelona en data 6 de novembre de 2014, que incorpora el 
compliment de les prescripcions contingudes en el referit acord 
d’aprovació definitiva de la Comissió Territorial d’Urbanisme de 
Barcelona. 
 
SEGON.- Trametre a la Comissió Territorial d’Urbanisme de 
Barcelona el present acord, juntament amb el Text refós verificat, 
degudament diligenciat, que inclou el text de les normes 
urbanístiques i els plànols d’ordenació, per triplicat i en suport 
informàtic i en format de tractament de textos, per a la seva 
publicació en el DOGC i consegüent executivitat. 
 
TERCER.- Notificar el present acord als interessats que consten a 
l’expedient, amb expressió dels recursos que siguin escaients.” 
 

IX.- A la vista de dit document i previs els informes tècnics oportuns, la 
Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona va adoptar en data 10 de juny 
de 2015 el següent acord: 
 

“-1 Retornar a l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú l’expedient de 
Pla especial i catàleg de masies i cases rurals del sòl no 
urbanitzable, promogut i tramès per l’Ajuntament, per tal que 
d’acord amb l’informe de l’Oficina Territorial d’Avaluació Ambiental, 
es completi l’expedient amb el tràmit ambiental corresponent. 



 

 

 
-2 Indicar a l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú que un cop 
subsanat el punt 1, el subsegüent acord del Pla especial i catàleg 
de masies i cases rurals del sòl no urbanitzable, de Vilanova i la 
Geltrú, promogut i tramès per l’Ajuntament, caldrà condicionar-ho a 
aportar un text refós que es presentarà per duplicat, verificat per 
l’òrgan que ha atorgat l’aprovació provisional de l’expedient i 
diligenciat, que incorpori les prescripcions següents:  
 
-2.1 Cal establir per a la fitxa núm. 10 “Mas Sardet” l’admissió d’un 
únic habitatge, així com cal excloure del catàleg el volum annex A 
d’aquest element, i incorporar-lo a l’inventari d’edificacions en sòl 
no urbanitzable. 
 
-2.2 Cal establir al quadre situat a la part final de l’apartat 6 de la 
fitxa normativa de les fitxes núm. 21 i núm. 25 el títol de “volums 
preexistents”. 
 
-3 Comunicar-ho a l’Ajuntament.”   

 
X.- Segons consta a l’informe tècnic favorable del Cap del servei d’Urbanisme 
incorporat a l’expedient, en resposta a la sol·licitud d’informe jurídic d’aquest 
ajuntament a l’OTAAA, de 8 de juliol de 2015, en referència al sotmetiment del 
Pla Especial al procediment ambiental, aquest organisme emeté informe en 
data 14 d’octubre de 2015 concloent que el pla de referència no s’ha de 
sotmetre a avaluació estratègica simplificada, atès que en la data de la seva 
aprovació definitiva no era vigent  a Catalunya la Llei 21/2013 de 9 de 
novembre, d’avaluació ambiental. 
 
Així mateix, tal i com figura en l’apartat 6 del referit informe, en virtut de l’acord 
de 6 de novembre de 2014 de la CTUB, l’OTAAA emeté informe sobre aquest 
Pla Especial en referència al seu contingut, en el sentit següent: 
 
-  Caldrà donar compliment a les consideracions efectuades en l’informe 

emès per l’Agència Catalana de l’Aigua, en data 9 de gener de 2013, sobre 
el Pla especial de referència. 

    
-  Caldrà donar compliment a les mesures de gestió definides en l’Annex 6 de 

l’Acord GOV/176/2013, pel qual es declaren les zones especials de 
conservació de la regió biogeogràfica alpina, integrants de la xarxa Natura 
2000, i se n’aprova l’instrument de gestió, pels elements claus de 
conservació susceptibles de ser afectats pel desenvolupament del Pla 
especial. 

    



 

 

- Caldrà incorporar en les fitxes dels elements N1 i N32 l’obligatorietat 
d’elaborar un estudi paisatgístic, d’acord amb l’establert en l’article 14.2.c 
de les normes del Pla director urbanístic del sistema costaner. 

   
- Caldrà evitar l’alteració o pèrdua dels hàbitats d’interès comunitari, i en 

especial els considerats de caràcter prioritari, en les obres de rehabilitació, 
construcció i/o ampliació dels elements catalogats, definint zones d’acopi o 
ubicació de les noves edificacions en emplaçaments de baix valor natural. 

  
-  Caldrà adoptar les mesures oportunes per tal d’evitar l’afectació dels 

Ruscus aculeatus i Chamaerops humilis, en cas de detectar la seva 
presència durant el desenvolupament del Pla especial. 

 
-  Caldrà mantenir l’estructura d’espais oberts en aquelles masies i cases 

rurals compreses  en l’àrea de campeig de l’àliga cuabarrada (Hieraaetus 
fasciatus), evitant les grans  ampliacions que suposin la pèrdua d’aquests 
espais oberts d’interès. 

 
-  Caldrà prioritzar les potencials ampliacions en continuïtat amb el volum 

principal, evitant la dispersió territorial, així com evitar l’ocupació d’aquells 
terrenys amb pendents elevades tenint en compte l’impacte sobre la 
pemeabilitat i estabilitat del sòl que se’n derivaria. 

  
-  Caldrà prioritzar l’adaptació topogràfica dels nous accessos o ampliacions 

dels existents, evitant els moviments de terres i els desmunts i terraplens 
associats. Així mateix, caldrà realitzar un acabat permeable i naturalitzat 
d’acord amb l’entorn rural i forestal on s’ubiquen aquests elements 
catalogats. 

 
-  Caldrà donar compliment als criteris establerts en la “La masia sostenible. 

Guia pràctica per a la rehabilitació i la construcció sostenible”. 
 
-  Caldrà donar compliment a la normativa ambiental esmentada en l’apartat 

d’anàlisi ambiental del present  informe. 
 
A la vista de l’exposat, el referit informe tècnic conclou en el següent sentit: 
 

“Vist el nou document presentat com a 2on.Text Refós del Pla 
Especial i Catàleg de Masies i Cases Rurals del sòl no urbanitzable 
de Vilanova i la Geltrú pel sr. Josep Ma. Pujol Torres, arquitecte, 
s’informa: 
 
Que s’han complimentat les prescripcions assenyalades a l’acord 
de 10 de juny de 2015 de la CTUB com segueix: 



 

 

    
Les dues prescripcions derivades del propi acord (apartat 5 
anterior) referents a les fitxes 10, 21 i 25, s’han complimentat amb 
l’esmena oportuna, fent-ho extensiu a la fitxa 22 i a algunes errades 
materials i contradiccions detectades.  
 
Les prescripcions derivades de l’informe de l’OTAA sobre el 
contingut d’aquest Pla Especial (apartat 6 anterior) en referència a 
l’informe de l’ACA cal dir que ja fou complimentat en el document 
de Pla Especial aprovat definitivament. 
    
Pel que respecta a la referència al PDUSC a les fitxes dels 
elements N1 i N32 cal aclarir que la referència a la N32 és errònia i 
cal referir-se a la N31. 
  
Pel que fa a legislació, normes i gestió del Pla Especial, s’han 
complimentat incorporant un nou article 35 de la Normativa 
anomenat Condicions ambientals.  
 
De tot el qual s’informa als efectes de poder procedir a la 
verificació, per ple, del 2on.Text Refós del Pla Especial i Catàleg de 
Masies i Cases Rurals del sòl no urbanitzable de Vilanova i la 
Geltrú.”  

 
 
Fonaments de dret: 

1.- Arts. 85, 96, 106 i 107 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, que 
aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme de Catalunya, i l’article 17.6  del 
Reglament de la Llei d’urbanisme (aprovat per Decret 305/2006, de 18 de 
juliol). 
 
2.- L’ordre PTO/343/2005, de 27 de juliol, per la qual s’estableixen els 
requeriments tècnics de la presentació, en suport informàtic, de les normes 
urbanístiques de les figures de planejament urbanístic als òrgans de la 
Generalitat de Catalunya competents per a la seva aprovació definitiva, 
 
3.- L’òrgan municipal competent per a l’adopció d’aquest acord és el Ple de 
l’Ajuntament, de conformitat amb l’article 22.2 c) de la Llei de Bases de Règim 
Local, en relació amb l’article 85. 1 del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, 
pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme.  
 
D’acord amb l’article 114.3 k) del Text refós de la Llei municipal i de règim 
local de Catalunya (aprovat per Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril), el 



 

 

referit acord requereix el vot favorable de la majoria absoluta del nombre legal 
de membres de la corporació. 
 
Per tot l’exposat, vist el document de Text refós d’aquest d’aquest Pla Especial 
i catàleg de masies i cases rurals del sòl no urbanitzable de Vilanova i la 
Geltrú, l’informe tècnic favorable del cap de Servei d’Urbanisme i l’informe 
jurídic incorporats 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, aquest Ple de l'Ajuntament aprova el següent 

 
ACORD 

 
“PRIMER. Verificar el segon Text refós del Pla Especial i catàleg de masies i 
cases rurals del sòl no urbanitzable de Vilanova i la Geltrú, que incorpora el 
compliment de les prescripcions contingudes en l’acord de la Comissió 
Territorial d’Urbanisme de Barcelona de data 10 de juny de 2015, d’acord amb 
l’informe tècnic favorable del Cap del servei d’Urbanisme incorporat a 
l’expedient. 
 
SEGON. Trametre a la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona el 
present acord, juntament amb el Text refós verificat, degudament diligenciat, 
que inclou el text de les normes urbanístiques i els plànols d’ordenació, per 
triplicat i en suport informàtic i en format de tractament de textos, per a la seva 
publicació en el DOGC i consegüent executivitat. 
 
TERCER. Notificar el present acord als interessats que consten a l’expedient. 

QUART. Contra aquest acte de tràmit, que no exhaureix la  via administrativa, 
no procedeix interposar cap recurs, sens perjudici de la possibilitat 
d’interposar posteriorment els recursos corresponents contra l’acord definitiu 
que, si escau, pugui adoptar la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona, 
en el marc de les seves competències. 

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



 

 

L’aprovació d’aquest punt requereix majoria absoluta. 
 
Es vota la proposta, la qual s’aprova per unanimitat dels presents, amb un 
total de 23 vots (5 vots de CiU, 4 vots del PSC, 5 vots de la CUP, 4 vots 
d’ERC, 2 vots de C’s, 2 vots de Som VNG i 1 vot del PP). 
 
 

26.  HABITATGE. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’ADDENDA DE 
PRÒRROGA AL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE 
L’AGÈNCIA DE L’HABITATGE DE CATALUNYA I L’AJUNTAMENT 
DE VILANOVA I LA GELTRÚ, PER A LA CESSIÓ TEMPORAL DE 
L’ÚS D’HABITATGES DE TITULARITAT ADMINISTRATS PER 
L’AGÈNCIA. (EXP. 87/2015-HAB) 

 
Relació de fets 
 
I.- En data 24 de maig de 2007 es va formalitzar un Conveni de Col·laboració 
entre Adigsa, organisme aleshores competent, i l’Ajuntament de Vilanova i la 
Geltrú, en virtut del qual es cedia l’ús de cinc habitatges públics. 
 
II.- A petició de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, l’Agència de l’Habitatge de 
Catalunya ha procedit a fer un reajustament en el preu d’arrendament dels 
habitatges públics, que és d’aplicació als habitatges cedits a L’Ajuntament de 
Vilanova i la Geltrú. 
 
III.- En data 25 de setembre de 2014 es formalitza la corresponent pròrroga 
del conveni de col·laboració entre l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i 
l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, amb venciment el 30 de juliol de 2015. 
 
IV.- Exhaurida la pròrroga del conveni, és voluntat de ambdues parts 
subscriure una nova addenda de pròrroga del Conveni de col·laboració, amb 
venciment en data 30 de juliol de 2016, incloent els habitatges que ja estan 
cedits i a disposició de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú i contemplarà el 
reajustament de preus, dels habitatges segons quadre annex que s’adjunta al 
present Conveni.  
 
V.- L’objecte d’aquesta addenda, d’acord amb el que disposa l’article 3.2 de la 
Llei 29/1994, de 24 de novembre, d’Arrendaments Urbans i tenint en compte 
la finalitat assistencial que el Conveni pretén assolir, és la cessió d’habitatges 
públics a l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú per al desenvolupament des 
seus programes d’habitatge i polítiques socials municipals. 
 
VI.- L’article 108.3 de la Llei 26/2010, de 3  d’agost, de règim jurídic i de 
procediments de les administracions públiques de Catalunya preveu que les 



 

 

administracions públiques de Catalunya poden subscriure convenis i protocols 
amb altres administracions públiques i amb els organismes i entitats públiques 
dependents o vinculats d’aquestes, en l’àmbit de les competències respectives 
i per a la consecució de finalitats d’interès comú. 
 
Fonaments de dret 
 
I.- L’article 108.3 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de 
procediments de les administracions públiques de Catalunya preveu que les 
administracions públiques de Catalunya poden subscriure convenis i protocols 
amb altres administracions públiques i amb organismes i entitats públiques 
dependents o vinculats d’aquestes, en l’àmbit de les competències respectives 
i per a la consecució de finalitats d’interès comú. 
 
II.- Per això, a proposta de la Comissió Informativa de l’Àrea de Territori i 
Espai Urbà, aquest Ple de l’Ajuntament aprova el següent  

ACORD 
 

“PRIMER. Aprovar l’Addenda del Conveni de col·laboració entre l’Agència de 
l’Habitatge de Catalunya i l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú per a la cessió 
temporal de l’ús d’habitatges de titularitat pública administrats per l’agència. 
 
SEGON. Facultar Ia Il·lma. Sra. Alcaldessa perquè en nom de la Corporació 
signi quants documents siguin necessaris per a la formalització del present 
acord 
 
TERCER.  Notificar el present acord a l’Agència de l’Habitatge de Catalunya.” 
 
 

ADDENDA DE PRÒRROGA AL CONVENI DE COL·LABORACIÓ SUBSCRIT 
ENTRE L’AGÈNCIA DE L’HABITATGE DE CATALUNYA i L’AJUNTAMENT DE 
VILANOVA I LA GELTRÚ RELATIU A LA CESSIÓ DE CINC HABITATGES DE 
TITULARITAT PUBLICA. 

 
Barcelona, xx de xxxxx de 2015 
 
REUNITS 
 
D’una part, el senyor Jaume Fornt i Paradell, Director de l’Agència de l’Habitatge de 
Catalunya, que actua en nom i representació d’aquesta entitat en virtut del 
nomenament efectuat per acord de Govern 44/2011, de 15 de març, i de conformitat 
amb les funcions atribuïdes a l’article 2.2.i) dels Estatuts de l’Agència aprovats pel 
Decret 157/2010, de 2 de novembre. 
 



 

 

I d’una altra part, la senyora Neus Lloveras i Massana, Alcaldessa de l’Ajuntament de 
Vilanova i la Geltrú, en nom i representació de l’esmentat Ajuntament i amb les 
facultats que ostenta per raó del seu càrrec i de conformitat amb l’acord del Ple de 
data 13 de Juny de 2015. 
 
Les parts es reconeixen mútuament la capacitat legal necessària per atorgar aquesta 
addenda i 
 
EXPOSEN 
 
I.- En data 30 de juliol de 2013 es va subscriure un conveni de col·laboració entre 
l’Agencia de l’Habitatge de Catalunya i l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, per 
termini d’un any, prorrogable per igual termini, relatiu a la cessió de cinc habitatges de 
titularitat pública per a aquelles persones del municipi amb especials necessitats 
d’atenció, podent així impulsar les polítiques socials municipals.  
II.- En data 25 de setembre de 2014 l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú va sol·licitar 
a l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, amb motiu del venciment del conveni de 
col·laboració subscrit, que aquest és prorrogui per un any més, en relació als cinc 
habitatges públics que es troben a la seva disposició. 
 
III.- L’article 2 de la Llei 13/2009, estableix que l’Agència de l’Habitatge de Catalunya 
té com objectiu executar i gestionar les polítiques d’habitatge que són competència 
de la Generalitat de Catalunya, les quals s’han de desenvolupar d’acord amb els 
principis de cooperació i col·laboració amb els ens locals i en concertació, si s’escau, 
amb altres ens de caràcter públic o privat. 
 
IV.- Anirà a càrrec de la partida pressupostaria núm. 20.9320.2279901 de 
l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú el pagament de la contraprestació per la cessió 
de l’ús dels cinc habitatges, així com també l’IBI, serveis, quotes comunitàries i taxes 
estipulades en l’annex d’aquesta addenda.  
 
V.- A la clàusula sisena del conveni subscrit s’estableix que aquest tindrà una 
vigència d’un any, a partir de la data de la seva signatura. 
 
VI.-Arribat el compliment del termini de vigència assenyalat d’un any, els 
compareixents, en la respectiva qualitat en què actuen, donen constància de la plena 
satisfacció en el compliment dels objectius fixats, així com la seva voluntat de 
procedir, mitjançant la signatura d’aquesta addenda al conveni, a la pròrroga 
expressa d’aquest Conveni fins el 30 de juliol de 2016, amb ratificació de totes les 
seves clàusules en allò que sigui necessari, 
 
I, d’acord amb les exposades manifestacions, 
 
 
ACORDEN 
 
Primer.- Prorrogar la vigència del conveni signat el dia 30 de juliol de 2013  entre 
l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú en totes 
les seves clàusules i estrictes termes 



 

 

 
La present pròrroga tindrà efectes fins el dia 30 de juliol de 2016. 
 
Segon.- Durant la vigència d’aquesta pròrroga, les contraprestacions a satisfer per 
l’Ajuntament a l’Agència d’habitatge de Catalunya són les que consten a l’annex que 
s’adjunta a la present addenda. 
 
Tercer.- El present document és una addenda al conveni formalitzat el dia 30 de juliol 
de 2013. En tot allò no previst a la present addenda, serà d’aplicació el conveni 
originari. 
 
I en prova de conformitat, les parts signen el present document per duplicat, en el lloc 
i la data expressats en l’encapçalament. 
 



 

 

 

 
 
 
 
Es vota la proposta, la qual s’aprova per unanimitat dels presents, amb un total de 23 vots (5 vots de CiU, 4 vots del 
PSC, 5 vots de la CUP, 4 vots d’ERC, 2 vots de C’s, 2 vots de Som VNG i 1 vot del PP). 
 
 

 
 
  ANNEX      

         

Referència Adreça 
Superfície 

útil 
Cessió Serveis Q. Comun IBI Taxes TOTAL 

08-9328-0002 Pl. Beatriu Claramunt, 1, Bl.1, Esc. A, 1-2 74,31m2      317,45 €          7,38 €         24,02 €         41,25 €          7,42 €       397,52 €  

08-9430-0005 Pl. Peixateries, 17, Bl.1, Esc. B, 2-2 51,17m2      217,94 €          8,61 €         28,00 €         27,19 €          7,42 €       289,16 €  

08-9430-0007 Pl. Peixateries, 17, Bl.1, Esc. B, 3-1 68,15m2      290,52 €         11,47 €         28,00 €         36,25 €          7,42 €       373,66 €  

08-9430-0015 Pl. Peixateries, 19, Bl.1, Esc. A, 2-3 72,05m2      306,88 €         12,04 €         20,00 €         38,38 €          7,42 €       384,72 €  

08-9430-0016 Pl. Peixateries, 19, Bl.1, Esc. A, 3-1 68,15m2      290,27 €         11,39 €         20,00 €         36,25 €          7,42 €       365,33 €  



 

 

 
27.  SERVEIS VIARIS. EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ I OBERTURA 

DEL PROCEDIMENT D’ADJUDICACIÓ PER A LA 
CONTRACTACIÓ DELS SERVEIS DE MANTENIMENT I NETEJA 
DELS PARCS I JARDINS DEL MUNICIPI DE VILANOVA I LA 
GELTRÚ, ZONA A. (EXP. 32/2015-CONT) 

 
Relació de fets 
 
I. Atès que en data 13 d’abril de 2015 s’aprova, per part del Ple Municipal de 

l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, l’inici del procediment de contractació 
amb aprovació del Plec de Clàusules Administratives Particulars de la 
licitació de la “Contractació Mixta del Servei de  Manteniment i Neteja dels 
Parcs i Jardins del municipi de Vilanova i la Geltrú, Zona A i d’alienació de 
la finca Ref. Cadastral 3560105CF9636S0001YP”. 

 
II. Atès que l’objecte del contracte, segons el Plec de Clàusules 

Administratives Particulars, consisteix en: 
 
 Article 2.1: “Constitueix l’objecte de la contractació la prestació dels 

serveis designats en el quadre-caràtula de característiques que s’inclou en 
aquest Plec. Les característiques tècniques de la prestació de serveis 
consten en el Plec de Prescripcions Tècniques.” 

 
III. Atès que en data 16 d’abril de 2015 es publica la licitació al DOUE i, per 

tant, durant el mateix dia es va poder publicar al Perfil del Contractant (tal i 
com estableix la Llei pels procediments sotmesos a regulació 
harmonitzada). 

 
IV. Atès que en data 12 de maig de 2015, ASEJA ASOCIACIÓN ESPAÑOLA 

DE EMPRESAS DE PARQUES Y JARDINES va presentar, per registre 
d’entrada d’aquest Ajuntament, un escrit pel qual interposa Recurs 
Especial en Matèria de Contractació. 

 
V. Atès que en data 25 de maig de 2015 l’Ajuntament va trametre al Tribunal 

Català de Contractes del Sector Públic (en endavant el Tribunal) informe i 
còpia de l’expedient. 

 
VI. Atès que en data 27 de maig de 2015 el Tribunal va sol·licitar el 

pronunciament exprés de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú sobre les 
mesures provisionals sol·licitades per l’empresa recurrent. 

 
VII. Atès que en data 30 de maig finalitza el termini de presentació d’ofertes i 

es reben les pliques de les següents empreses: AMBIENTALIA WORLD, 
SL; FERRROVIAL SERVICIOS, SA i VALORIZA SERVICIOS 
MEDIOAMBIENTALES, SA. 

 



 

 

VIII. Atès que en data 2 de juny de 2015 la Junta de Govern Local va acordar 
desestimar les al·legacions presentades per ASEJA i es va remetre l’acord 
al Tribunal. 

 
IX. Atès que en data 9 de juny de 2015 la Mesa de Contractació va procedir a 

l’obertura del sobre número 1 (documentació administrativa) de les ofertes 
presentades.  

 
X. Atès que en data 11 de juny de 2015 el Tribunal notifica a l’Ajuntament la 

resolució adoptada per la qual l’Ajuntament ha de suspendre el 
procediment de contractació. 

 
XI. Atès que en data 12 de juny de 2015, per Decret d’Alcaldia, s’acorda la 

suspensió temporal del procediment fins la resolució del recurs presentat 
per ASEJA. 

 
XII. Atès que en data 9 de juliol de 2015 el Tribunal remet a l’Ajuntament 

l’estimació de data 30 de juny de 2015 del recurs especial en matèria de 
contractació presentat per ASEJA.  

 
XIII. Atès que en data 26 de novembre de 2015 el Servei de Contractació de 

l’Ajuntament emet informe per a procedir a la nul·litat del procediment de 
licitació. 

 
XIV. Atès que, degut a la suspensió del procediment, no es van obrir els sobres 

2 i 3 presentats per les empreses licitadores. 
 

XV. Vista la necessitat de procedir a la contractació del servei de manteniment i 
neteja dels parcs i jardins del municipi de Vilanova i la Geltrú, zona A, i 
redactat el plec de clàusules administratives particulars i tècniques per a la 
seva regulació, s’ha de procedir, de conformitat amb l’article 110 del TRLCSP 
a l’aprovació de l’expedient i disposar l’obertura del procediment 
d’adjudicació. 

 
Fonaments de dret 
 

I. D’acord amb els articles 40 i ss. del RDL 3/2011, de 14 de novembre, pel 
qual s’aprova el Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, que 
regula el Règim Especial de Revisió de Decisions en Matèria de Contractació 
i Mitjans Alternatius de Resolució de Conflictes. 

 
II. D’acord amb l’article 62 i següents de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de 

Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment 
Administratiu Comú. 

 



 

 

III. Per tot això, i d’acord amb les competències previstes al Text Refós de la Llei 
Municipal i de Règim Local de Catalunya, aquest Ple de l’Ajuntament aprova 
el següent 

 
ACORD 

 
“PRIMER.- ACORDAR la NUL·LITAT DEL PROCEDIMENT de licitació de la 
“Contractació Mixta del Servei de  Manteniment i Neteja dels Parcs i Jardins 
del municipi de Vilanova i la Geltrú, Zona A i d’alienació de la finca Ref. 
Cadastral 3560105CF9636S0001YP”, de conformitat amb allò establert a la 
resolució del Tribunal Català de Contractes del Sector Públic de data 30 de juny 
de 2015. 
 
SEGON.- Notificar l’acord als licitadors mitjançant la publicació del trasllat del 
mateix al Perfil del Contractant del web municipal i l’enviament per correu 
certificat. 
 
TERCER.- Posar a disponibilitat de les empreses presentades al procediment 
de licitació la recuperació de la documentació presentada per a la licitació en 
un termini màxim de tres mesos a comptar a partir de la publicació del present 
acord al Perfil del Contractant del web municipal. Un cop transcorregut aquest 
termini, es procedirà a la destrucció de la documentació no retirada. 
 
QUART.- Aprovar l’expedient de contractació de conformitat amb el Text Refós 
de la Llei de Contractes del Sector Públic, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 
3/2011 de 14 de novembre, i obertura del procediment d’adjudicació mitjançant 
procediment obert subjecte a regulació harmonitzada, i el plec de clàusules 
administratives particulars i tècniques per a la contractació mixta del servei de 
manteniment i neteja dels parcs i jardins del municipi de Vilanova i la Geltrú, 
zona A. 
 
CINQUÈ.- Convocar licitació pel procediment obert subjecte a regulació 
harmonitzada d’acord amb els articles 157 a 161 del TRLCSP, per un període 
de 4 anys prorrogables, any a any, fins a dos anys més amb un pressupost 
anual de 1.955.764,34 € de base imposable i 260.116,65 € d’IVA (70% de 
l’import al 10% d’IVA i 30% de l’import al 21% d’IVA), que fan un total de 
2.215.880,99 € (DOS MILIONS DOS-CENTS QUINZE MIL VUIT-CENTS 
VUITANTA EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS). 
 
SISÈ.- L’obligació econòmica derivada de la realització d’aquest servei es 
contraurà amb càrrec a l’aplicació pressupostària 53.1710.2279901 del 
pressupost del 2016 i a les aplicacions de la resta d’exercicis econòmics que 
s’habilitin a tal efecte fins a la finalització del contracte i de les pròrrogues, a 
raó de mesos vençuts. 
 
SETÈ.- Publicar l’anunci de licitació de la manera prevista a l’article 142 i 
concordants del TRLCSP. 



 

 

 
VUITÈ.- Declarar que contra l’acord primer, que és definitiu en via 
administrativa, es podrà interposar amb caràcter potestatiu recurs de reposició 
davant l’òrgan que l’ha dictat, en el termini d’un mes a comptar des del dia 
següent a la recepció d’aquesta notificació. Contra la desestimació expressa 
del recurs de reposició, en el seu cas, o bé directament contra aquesta 
resolució, es podrà interposar recurs contenciós administratiu davant els jutjats 
contenciosos administratius de la província de Barcelona, en el termini de dos 
mesos a comptar des del dia següent al de la recepció de la notificació 
corresponent. 
  
En el cas que la desestimació del recurs de reposició es produís per silenci 
administratiu –silenci que es produeix pel transcurs d’un mes a comptar des 
de la data de la seva interposició sense que s’hagi notificat la seva resolució- 
el termini per a la interposició del recurs contenciós administratiu serà de sis 
mesos a comptar des de l’endemà del dia en què el referit recurs de reposició 
s’entengui desestimat. 
 
NOVÈ.- Comunicar que aquest ajuntament disposa de la institució del 
Defensor de la Ciutadania que té entre les seves competències defensar els 
drets dels ciutadans i de les ciutadanes de Vilanova i la Geltrú, en totes 
aquelles actuacions de l’Ajuntament i dels organismes que en depenen. El seu 
servei és gratuït.  Si teniu cap discrepància en relació a aquesta resolució, 
podeu sol·licitar la seva intervenció, sense que suspengui els terminis dels 
recursos corresponents. 
 
DESÈ.- Declarar que la resta d’acords són actes de tràmit, no posen fi a la via 
administrativa i no poden ser impugnats separadament. Tanmateix, els 
legitimats activament poden interposar qualsevol altre recurs ajustat a dret.” 

 
 
PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS 
 
 
CONTRACTACIÓ DE SERVEIS PER PROCEDIMENT OBERT subjecte a 
Regulació Harmonitzada  
 
NÚMERO D’EXPEDIENT: 032/2015-CONT 
 
OBJECTE DEL CONTRACTE: Servei de manteniment i neteja dels parcs i jardins del 
municipi de Vilanova i la Geltrú, zona A  
 
SERVEI QUE PROMOU LA CONTRACTACIÓ: Serveis Viaris 
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Quadre-caràtula de característiques del contracte de serveis per 
procediment obert subjecte a regulació harmonitzada 
 
1. Servei que tramita l’expedient 
Servei de Contractació 
 
2. Referència de l’expedient de contractació 
032/2015-CONT 
 
3. Tramitació 
  urgent  ordinària 
 
4. Descripció de l’objecte del contracte 
4.1. Objecte del contracte 

servei de manteniment i neteja dels parcs i jardins del municipi de Vilanova i la Geltrú, 
zona A  
4.2. Nomenclatura de la Classificació Nacional de Productes per Activitats (CNPA) 

      
4.3. Nomenclatura de Vocabulari Comú de Contractes (CPV) 

77311000 
 
5. Variants 
Admet variants 

 sí nombre:       
 no 

 
6. Durada del contracte 
Data a partir de la qual entra en vigor el contracte 

data especificada al contracte 
Durada del contracte 

4 anys 
 
7. Pròrroga 
El plec admet la pròrroga del contracte 

  sí  no Núm. de mesos de pròrroga: 24 mesos  
 
8. Dades econòmiques 
8.1. Determinació del preu 

  Tant alçat  Preus unitaris  Per Administració 
8.2. Pressupost del contracte  

                                            Pressupost base:   1.955.764,34 € anuals* 
                                                                 IVA:      260.116,65 € anuals** 
                                                               Total:   2.215.880,99 € anuals 
 
* 1.369.035,04 € de neteja + 586.729,30 € de jardineria 
** 136.903,50 € (IVA de la part de neteja, al 10%) + 123.213,15 € (IVA de la part de jardineria, al 21%)  
8.3. Valor estimat del contracte 

11.734.586,04 € 



 

 

 
9. Tramitació pressupostària 

 ordinària de l’exercici vigent partida: 53.1710.2279901 
 anticipada 

 
10. Revisió de preus 
  sí  no 
 
11. Garantia definitiva 
Constitució de la garantia definitiva 

  sí  no 
Import total de la garantia definitiva (% de l’import del contracte) 

5% de l’import anual d’adjudicació 
 
12. Mostres 
S’han de lliurar mostres 

  sí  no Lloc de lliurament:  
 
13. Termini de garantia 
Cal definir un termini de garantia? 

 sí      termini:        no  
 
14. Classificació 

 sí   Classificació: Grup: O  
 no     Subgrup: 6       Categoria: D 

 
15. Règim del pagament 
Pagament únic  
Altres: mensual, prèvia presentació de factura justificativa 
 
16. Import màxim de les despeses de publicitat de la licitació del contracte 
Totes les despeses de publicitat aniran a càrrec de l'adjudicatari. L'import 
APROXIMAT oscil·la entre els 800 i els 1.500 € 
 
17. Import màxim de les despeses de formalització del contracte 
quota fixa de 152,55 €, més 25,45 € per cada 10.000 € o fracció que excedeixi de 
60.000 €, segons Ordenança Fiscal núm. 7, epígraf 8 
 
18. Persona de contacte, telèfon, fax i correu electrònic (per consultar o aclarir 
qualsevol aspecte de l’expedient de referència) 
Jordi Campamà Pujol, tel. 938140000, a/e: jcampama@vilanova.cat 
Santi Alcaraz Fernández, tel. 938140000, a/e: salcaraz@vilanova.cat 
 
19. Responsable del contracte 

 sí               Nom: Jordi Campamà Pujol, cap del servei de Serveis Viaris i Mobilitat 
 no  



 

 

 
I. DISPOSICIONS GENERALS 
 
1. Elements del contracte 
 
1.1. Legislació aplicable 
 
La naturalesa jurídica del contracte és la pròpia del contracte de serveis establert en 
l’article 10 del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic. 
 
El contracte es regeix per les clàusules contingudes en aquest Plec i, en general, 
quant a la preparació, adjudicació, efectes i extinció pel Reial Decret Legislatiu 3/2011 
de 14 de novembre, pel qual s’aprova el TRLCSP,  
 
1.2. Procediment i forma d’adjudicació 
 
La contractació es realitzarà mitjançant el procediment obert subjecte a regulació 
harmonitzada i per valorar les proposicions i determinar l’oferta econòmicament més 
avantatjosa s’ha d’atendre al o als criteris establerts en l’Annex 6 d’aquest Plec. 
 
1.3. Despeses de publicitat 
 
En el quadre-caràtula de característiques consta l’import màxim de les despeses de 
publicitat de la licitació del contracte que ha d’abonar l’empresa adjudicatària, i que 
inclouen tant les dels butlletins oficials, com, en el seu cas, les que generi la difusió 
del contracte en altres mitjans de comunicació. En el supòsit que els licitadors 
adjudicataris siguin varis, l’import que hagin d’abonar serà proporcional al pressupost 
que se’ls hagi adjudicat individualment. 
 
1.4. Jurisdicció competent 
 
L’ordre jurisdiccional contenciós-administratiu és el competent per resoldre les 
qüestions litigioses relatives a la preparació, adjudicació, efectes, compliment i 
extinció de les contractacions subjectes a aquest Plec. 
 
1.5. Responsable del contracte 
 
Per a les contractacions, l’òrgan de contractació podrà designar un responsable del 
contracte en la resolució d’inici de l’expedient, quan així consti en el quadre-caràtula 
de característiques. 
 
Al responsable del contracte li correspon supervisar-ne l’execució i adoptar les 
decisions i dictar les instruccions necessàries amb la finalitat d’assegurar que la 
prestació pactada es realitza correctament, dins l’àmbit de facultats que aquells li 
atribueixin. Per al desenvolupament d’aquesta funció, el responsable del contracte 
pot ser una persona física o jurídica, vinculada a l’Ajuntament o aliena a aquest. 
 
 



 

 

2. Objecte del contracte 
 
2.1. Objecte de la contractació 
 
Constitueix l’objecte de la contractació la prestació dels serveis designats en el 
quadre-caràtula de característiques que s’inclou en aquest Plec. Les característiques 
tècniques de la prestació de serveis consten en el Plec de Prescripcions Tècniques. 
 
2.2. Admissibilitat de variants o millores 
 
El licitador només ha de presentar una proposició, però també podrà presentar 
variants sempre que en el quadre-caràtula de característiques s’hagi previst 
expressament aquesta possibilitat. En el cas que s’admeti la presentació de variants, 
el nombre màxim de variants que es pot presentar consta en el quadre-caràtula de 
característiques, i el plec de prescripcions tècniques ha de contenir, si més no, els 
seus requisits, les seves modalitats i les seves característiques tècniques. 
 
2.3. Durada del contracte 
 
La vigència inicial de la contractació és la que s’estableix en el quadre-caràtula de 
característiques, d’acord amb les estipulacions establertes en l’article 303 del 
TRLCSP. 
 
2.4. Pròrroga del contracte 
 
L’òrgan de contractació podrà prorrogar el contracte sempre que aquesta possibilitat 
estigui prevista en el quadre-caràtula de característiques, així com la durada del total 
de les pròrrogues. 
 
En el supòsit que en el quadre-caràtula de característiques s’admeti que el contracte 
pot ser prorrogat, l’òrgan de contractació, previ acord exprés abans de la finalització 
del contracte, o de qualsevol de les seves pròrrogues, podrà prorrogar-lo, sent 
aquesta pròrroga obligatòria per a l’adjudicatari a qui se li haurà de notificar amb una 
antelació de dos mesos. 
 
3. Pressupost 
 
3.1. Import total del contracte 
 
D’acord amb la naturalesa de la contractació, l’import total del contracte, IVA no 
inclòs, inicialment autoritzat per aquesta, consta en el quadre-caràtula de 
característiques.  
 
3.2. Revisió de preus 
 
Els preus adjudicats poden ser objecte de revisió quan així consti en el quadre-
caràtula de característiques. Si així consta en aquest quadre-caràtula, els preus 
adjudicats poden ser objecte de revisió sempre i quan hagi transcorregut un any des 
del començament de l’execució del contracte i, a excepció dels contractes de gestió 



 

 

de serveis, quan s’hagi executat el 20 per cent de l’import del contracte. La revisió no 
pot superar el 85 per cent de variació experimentada per l’índex adoptat. 
 
En el supòsit que s’actualitzin els preus, cal que: 
 
a) L’adjudicatari ho sol·liciti raonadament a l’òrgan de contractació, en el termini dels 

30 dies naturals anteriors a la finalització de la corresponent anualitat i/o pròrroga 
del contracte. 

b) Les variacions proposades en l’import dels preus i altres condicions econòmiques 
estiguin justificades a fi de mantenir l’equilibri econòmic financer del contracte, la 
qual cosa ha de ser acordada per ambdues parts.  

 
Quan la clàusula de revisió s’apliqui sobre períodes de temps en què el contractista 
hagi incorregut en mora i sens perjudici de les penalitats que siguin procedents, els 
índexs de preus que s’han de tenir en compte són els que haurien correspost a les 
dates establertes en el contracte per a la realització de la prestació dins el termini 
escaient, llevat que els corresponents al període real d’execució produeixin un 
coeficient inferior, cas en què s’han d’aplicar aquests últims. 
 
 
II. LICITACIÓ I ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE 
 
4. Capacitat per contractar 
 
Poden participar en aquesta contractació les persones naturals o jurídiques, 
espanyoles o estrangeres, que tinguin plena capacitat d’obrar i acreditin suficient 
solvència econòmica, financera i tècnica o professional en relació proporcional a la 
naturalesa del contracte o, en els casos que s’exigeixi en el quadre-caràtula de 
característiques, estiguin degudament classificades, d’acord amb l’exposat en els 
apartats 7, 8 i 9 de la clàusula 5.3 d’aquest Plec. 
 
Quan concorri algú en nom o representació d’una persona física o jurídica, ha de 
justificar documentalment que està facultat per a aquesta representació mitjançant la 
corresponent escriptura d’apoderament. 
 
5. Licitació 
 
5.1. Documentació 
 
5.1.1. La documentació relativa a la contractació es pot sol·licitar en el lloc que es 
determina en l’anunci de la licitació. L’import d’aquesta documentació va a càrrec del 
sol·licitant. 
 
5.1.2. Per participar en la licitació, les empreses licitadores han de presentar tres 
sobres, marcats amb els números 1, 2 i 3 tancats, identificats a l’exterior, amb 
indicació de la licitació a la que concorren i signats pel licitador o persona que el 
representi i indicació del nom i cognoms o raó social de l’empresa, el contingut dels 



 

 

quals s’estableix en les clàusules 5.3, 5.4. i 5.5. En el seu cas, tots els documents 
que presenti l’empresa licitadora han d’estar traduïts al català i/o al castellà. 
 
5.2. Lloc de presentació 
 
Els licitadors han de lliurar les seves proposicions al registre d’entrada de l’Oficina 
d’Atenció Ciutadana de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, dins el termini que 
s’indiqui a l’anunci de licitació. Les proposicions també poden ser enviades per 
correu. En aquest últim cas, a la sol·licitud ha de constar la data de consignació de la 
documentació a l’oficina de correus i el licitant, en aquest mateix dia, ha de comunicar 
a l’oficina receptora de l’òrgan de contractació la tramesa de la proposició, mitjançant 
tèlex, fax, telegrama o en el correu electrònic contractacio@vilanova.cat. Si la 
documentació arriba després dels deu dies naturals següents a la finalització del 
termini serà desestimada; en el supòsit que, sense l’acompliment dels requisits 
anteriorment assenyalats, la documentació arribi fora del termini establert, també serà 
desestimada. 
 
5.3. Documentació del sobre número 1 
 
Els licitadors hauran de presentar la documentació que es relaciona tot seguit en 
original, en testimoni notarial o en còpia autèntica o compulsada: 
 
1. Índex enunciant numèricament el contingut del sobre. 
 
2. Sol·licitud i declaració de responsabilitat degudament emplenada, signada i 
segellada. (Annex 1) 
 
3. Acreditació de la capacitat d’obrar: 
 

3.1. Empresaris espanyols: 
 

a) Persones físiques: 
Han de presentar el document nacional d’identitat o el document que 
legalment el substitueixi. 

 
b) Persones jurídiques: 

Han d’aportar l’escriptura o document de constitució, els estatuts o 
l’acte fundacional, en els que constin les normes per les quals es 
regula l’activitat, degudament inscrits, en el seu cas, en el Registre 
públic que correspongui, segons el tipus de persona jurídica de què 
es tracti. 

 
3.2. Empresaris estrangers: 

 
Els licitadors d’estats membres de la Unió Europea han d’acreditar la 
seva capacitat d’obrar d’acord amb l’exposat en l’article 72.2 del 
TRLCSP i els altres empresaris estrangers en la forma establerta en els 
articles 55 i 72.3 del TRLCSP. 

 



 

 

4. Les empreses estrangeres han de presentar declaració de sotmetre’s a la 
jurisdicció dels jutjats i tribunals espanyols de qualsevol ordre per a totes les 
incidències que de forma directa o indirecta puguin sorgir del contracte, amb 
renúncia, si s’escau, al fur jurisdiccional estranger que pugui correspondre al 
licitador. 

 
5. La representació dels licitadors s’ha d’acreditar mitjançant un poder inscrit en el 

Registre Mercantil; el document nacional d’identitat (o el document que legalment 
el substitueixi) del representant també s’ha d’incloure en aquest sobre. 
 

6. Les empreses agrupades amb caràcter temporal han d’aportar els noms i 
circumstàncies dels empresaris que componen l’agrupació, la participació de 
cadascun dels empresaris en l’empresa, així com la resta de requisits establerts a 
l’article 59 del TRLCSP i 24 del Reglament. 
 
Els licitadors que presentin oferta conjunta de licitació han d’acreditar la 
corresponent solvència tal com disposa el citat article 24 del Reglament. 
 

7. Quan al quadre-caràtula de característiques s’exigeixi classificació, els licitadors 
hauran d’acreditar la seva solvència, tant econòmica i financera com tècnica o 
professional, mitjançant la corresponent classificació; en cas que no s’exigeixi, 
hauran d’acreditar la seva solvència en la forma prevista en els següents apartats 
8 i 9 d’aquesta clàusula. 
 

8. Els licitadors han de justificar, d’acord amb les característiques de la contractació, 
la seva solvència econòmica i financera mitjançant un o diversos dels mitjans 
següents: 
 
- Declaracions apropiades d’entitats financeres i justificant de l’existència d’una 

assegurança d’indemnització per riscos professionals. 
 
- Els comptes anuals presentats en el Registre Mercantil o en el registre oficial 

que correspongui. Els empresaris no obligats a presentar els comptes en 
registres oficials poden aportar, com a mitjà alternatiu d’acreditació, els llibres 
de comptabilitat degudament legalitzats. 

 
- Declaració sobre el volum global de negocis i, si s’escau, sobre el volum de 

negocis en l’àmbit d’activitats corresponent a l’objecte del contracte, referit 
com a màxim als tres últims exercicis disponibles en funció de la data de 
creació o d’inici de les activitats de l’empresari, en la mesura que es disposi 
de les referències d’aquest volum de negocis. 

 
Si per raons justificades un empresari no està en condicions de presentar les 
referències sol·licitades, podrà acreditar la seva solvència econòmica i financera 
per qualsevol altra documentació considerada com a suficient per l’òrgan de 
contractació. 
 
Els licitadors que presentin oferta conjunta de licitació han d’acreditar la 
corresponent solvència tal com disposa l’article 59 del TRLCSP. 



 

 

  
  9.  Els licitadors han de justificar, d’acord amb les característiques de la 

contractació, la seva solvència tècnica de conformitat amb els mitjans que 
s’estableixen a l’Annex 3 d’aquest plec, d’acord amb el que disposa l’article 78 
del TRLCSP. 

 
10. Els licitadors que aportin el certificat d’inscripció en el Registre Electrònic de 

Licitadors de la Generalitat de Catalunya, juntament amb una declaració 
responsable de la vigència de les dades que inclou, no han d’aportar la 
documentació enumerada en els punts 3 i 5, segons el Decret 107/2005 de 31 
de maig, del Registre de Licitadors de la Generalitat de Catalunya. 

 
11. Pel que fa al compliment de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social 

imposades per les disposicions vigents d’acord amb l’article 146.1 lletra c) del 
TRLCSP, els licitadors poden, si ho consideren oportú, presentar els 
corresponents certificats en aquest sobre número 1 en la forma establerta en la 
clàusula 7 d’aquest Plec. 

 
5.4. Documentació del sobre número 2 
 
A l’exterior hi ha de figurar la menció: “Documentació relativa als criteris 
quantificables de forma automàtica”. 
 
Aquest sobre contindrà: 
 
a) L’oferta econòmica, segons model que s’adjunta com a Annex 4 d’aquest Plec, on 

s’especifiqui l’import pel qual es realitzarà el servei, que no pot ser superior a 
l’establert al quadre-caràtula de característiques. L’oferta econòmica es valorarà 
segons la fórmula de l’apartat 1.1.a. de l’Annex 6 i l’oferta d’hores/any segons la 
fórmula de l’apartat 1.1.b. de l’Annex 6. 
 

b) Documentació acreditativa per a la ponderació dels criteris quantificables de 
forma automàtica assenyalats a l‘apartat 1.2. de l’Annex 6 del present plec. 

 
La proposició econòmica ha de ser signada per la persona que firma la sol·licitud. 
 
A l’interior del sobre s’incorporarà una relació, en full independent, on es facin constar 
els documents inclosos, ordenats numèricament. 
 
5.5. Documentació del sobre número 3 
 
A l’exterior hi ha de figurar la menció: “Documentació relativa als criteris avaluables 
en base a judicis de valor”. 
 
Aquest sobre contindrà tota la documentació acreditativa de les referències tècniques 
avaluables en base a principis de valor, assenyalats a l’apartat 2 de l’Annex 6 del 
present plec. 

 
 



 

 

5.6. Retirada de les proposicions un cop presentades 
 
Si no s’ha dictat l’acord d’adjudicació dintre del termini de tres mesos, a comptar des 
de l’obertura de les proposicions, els empresaris admesos a la contractació tenen dret 
a retirar la seva proposició. 
 
5.7. Presentació de mostres 
 
Sempre que en el quadre-caràtula de característiques s’indiqui necessitat de 
presentació de mostres, els licitadors les hauran de presentar en el lloc que s’indiqui. 
 
En cas que s’hagin d’etiquetar les mostres, el licitador ho farà conforme al model de 
l’Annex 4. 
 
En el cas de no poder aportar mostres per motius tècnics o econòmics, el licitador ha 
d’indicar el lloc o instal·lació on el material estigui disponible per al seu examen i 
anàlisi. Les despeses de desplaçament seran a càrrec del licitador. 
 
5.8. Acceptació incondicionada del licitador de les clàusules d’aquest Plec 
 
La presentació de la proposició per licitar suposa l’acceptació incondicionada per part 
de l’empresari del contingut de la totalitat de les clàusules o condicions, sense cap 
excepció ni reserva, i la declaració responsable que reuneix tots els requisits per 
contractar amb l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. 
 
5.9. Protecció de dades 
 
D’acord amb el que estableix la Disposició addicional vint-i-sisena del TRLCSP, el 
tractament de dades de caràcter personal que es faci en el contracte, així com en tots 
aquells regulats per la citada llei, haurà de respectar allò que estableix la llei Orgànica 
15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD), 
així com la normativa que la desenvolupa, i especialment d’allò que disposa l’article 5 
de la LOPD i d’acord amb el seu Reglament de desenvolupament aprovat mitjançant 
el Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, es deixa constància dels següents 
extrems: 
 
a) La documentació requerida per a licitar en el present procediment que contingui 

dades de caràcter personal és necessària per a la participació en el mateix. 
 
b) En relació amb la documentació presentada pels licitadors que contingui dades de 

caràcter personal de persones físiques (treballadors, personal tècnic, 
col·laboradors, etc.), el licitador garanteix que ha obtingut prèviament el 
consentiment de les persones interessades/afectades per facilitar la referida 
informació a AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ amb la finalitat de 
licitar en el present procediment. 

 
c) La documentació presentada pels licitadors que contingui dades de caràcter 

personal serà dipositada al departament de L’AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA 
GELTRU encarregat de la tramitació administrativa d’aquest procediment de 



 

 

contractació, ubicat al carrer Escolapis, 6, segona planta, de Vilanova i la Geltrú i 
serà tractada per l’ AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ, per la 
qualificació, valoració i comparació de les proposicions dels licitadors i per donar 
compliment a les finalitats establertes a la normativa de contractació pública que 
sigui d’aplicació a l’ AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ . Els 
destinataris d’aquesta informació seran el propi AJUNTAMENT DE VILANOVA I 
LA GELTRÚ, així com aquells tercers que realitzin tasques de fiscalització o 
aquells tercers que, en l’execució del contracte, necessàriament hagin d’accedir a 
la mateixa. 

 
d) La presentació de l’oferta i la documentació sol·licitada implica que el licitador 

autoritza a l’ AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ a tractar la referida 
documentació i informació en els termes informats i, en cas que resulti 
adjudicatari, en el marc de l’execució del contracte. 

 
Els interessats / afectats podran exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i 
oposició dirigint un escrit a AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ com entitat 
responsable del tractament, a l’adreça indicada a la lletra c) anterior, adjuntant una 
còpia del Document Nacional d’identitat o altre Document Oficial que acrediti la 
identitat de la persona que exerciti el dret. 
 
6. Adjudicació 
 
6.1. Mesa de contractació 
 
La mesa de contractació s’ha de constituir d’acord amb el que estableixen l’article 320 
i el punt 10 de la disposició addicional 2a del TRLCSP, i l’article 21.7 del RD 
817/2009 i està formada pels membres que consten a l’Annex 5. 
 
La mesa de contractació pot estar assessorada per comissions tècniques. 
 
6.2. Criteris d’adjudicació 
 
Consta en l’Annex 6 d’aquest Plec la relació desglossada i detallada dels criteris 
d’adjudicació que es valoraran, el corresponent repartiment de la puntuació entre ells, 
i la seva forma de valoració. 
 
No es valoraran les proposicions dels licitadors i, per tant, s’exclouen del 
procediment, si es dóna algun dels supòsits següents: 
 
1. Quan els preus oferts pels licitadors superin el preu de sortida o els preus unitaris 

màxims de sortida, en cas que s’haguessin fixat, o qualsevulla altra limitació 
econòmica que s’hagués pogut establir, d’acord amb la clàusula 3 d’aquest Plec. 

 
2. Quan l’objecte de valoració no compleix els requisits bàsics demanats en el Plec 

de Prescripcions Tècniques, previ informe tècnic motivat. 
 



 

 

3. Quan, d’acord amb la clàusula 5.6 d’aquest Plec, el licitador no hagi presentat 
mostra del producte ofert i aquesta resulti imprescindible per a la seva avaluació 
tècnica. 

 
4. Quan el licitador no presenti els sobres obligatoris ni la documentació mínima 

necessària (amb excepció del que preveu la clàusula 6.3 d’aquest Plec en 
referència a la documentació del sobre número 1). 
 

5. Quan els sobres continguin documentació que, per prescripció del procediment de 
licitació, hagi d’anar a un sobre diferent. 
 
Les proposicions de les empreses que acreditin qualsevol dels supòsits previstos 
en la disposició addicional 4a del TRLCSP, tenen preferència en l’adjudicació del 
contracte, sempre que aquestes proposicions igualin les més avantatjoses. 

 
6.3. Obertura de la documentació 
 
La mesa de contractació qualifica prèviament en sessió privada els documents 
presentats pels agents licitadors en el sobre número 1. Si la mesa observa defectes o 
omissions esmenables en la documentació presentada en aquest sobre, pot concedir 
un termini de tres dies hàbils per a la seva correcció en la forma establerta a l’article 
81.2 del Reglament. 
 
Posteriorment, procedeix a l’acte públic d’obertura del sobre número 3 dels licitadors 
admesos, en el lloc i data fixats a l’anunci de la convocatòria. Tot seguit remet el seu 
contingut al/s tècnic/s corresponent/s per a la seva valoració, deixant constància 
documental de tota la documentació facilitada. 
 
Posteriorment, i en un termini màxim d’un mes a comptar des de la data d’obertura 
del sobre número 3, la mesa de contractació procedirà, en acte públic, a l’obertura del 
sobre número 2, acte en el que es donarà a conèixer la ponderació assignada als 
criteris que depenen d’un judici de valor. 
 
6.4. Proposta d’adjudicació de la Mesa de contractació 
 
La mesa de contractació formularà a l’òrgan de contractació la corresponent proposta 
d’adjudicació al licitador que hagi presentat l’oferta econòmicament més avantatjosa. 
 
Quan l’únic criteri que hagi de ser objecte de valoració sigui el preu formularà a 
l’òrgan de contractació la corresponent proposta d’adjudicació al licitador que hagi 
ofert el preu més baix, un cop ponderat l’únic criteri establert en el plec. 
 
6.5. Adjudicació del contracte 
 
L’òrgan contractant pot adoptar alguna de les resolucions següents: 
 
a) Declarar deserta la contractació, motivadament. 
 
b) Adjudicar el contracte al licitador que ofereixi la proposició més avantatjosa. 



 

 

 
7. Acreditació del compliment de les obligacions tributàries i amb la 

Seguretat Social 
 
Llevat que l’adjudicatari ja hagi acreditat el compliment de les seves obligacions 
tributàries i amb la Seguretat Social incloent els corresponents certificats en el sobre 
1 –clàusula 5.3 apartat 12 d’aquest Plec-, i aquests no hagin caducat, ho ha de fer tal 
i com s’estableix a l’article 151.4 del TRLCSP. 
 
També es consultarà a l’aplicació informàtica municipal que el licitador proposat com 
a adjudicatari es troba al corrent del compliment de les seves obligacions tributàries 
amb aquest Ajuntament, i s’obtindrà una còpia impresa de la consulta i s’incorporarà 
a l’expedient. 
 
8. Garantia 
 
Sempre que al quadre-caràtula de característiques s’exigeixi, l’adjudicatari haurà de 
constituir una garantia per un import corresponent al tant per cent que es disposi, en 
aquest quadre, de l’import d’adjudicació, IVA exclòs, si la determinació del preu és a 
tant alçat i de l’import base de licitació en el cas que la determinació del preu sigui a 
preus unitaris. 
 
La forma i el termini de constitució de la garantia definitiva són els establerts als 
articles 95 i 99 del TRLCSP, respectivament. 
 
La devolució o cancel·lació de la garantia es durà a terme segons l’article 102 del 
TRLCSP. 
 
9. Formalització del contracte 
 
Si el contracte és susceptible de recurs especial en matèria de contractació 
(conforme l’article 40 del TRLCSP), la formalització no es pot efectuar abans que 
transcorrin 15 dies hàbils des que es remeti la notificació de l’adjudicació.  
 
En la resta de casos, la formalització del contracte s’ha d’efectuar no més tard dels 15 
dies hàbils següents a aquell en que es rebi la notificació de l’adjudicació. 
 
III. EXECUCIÓ DEL CONTRACTE 
 
10. Execució del contracte 
 
10.1. Forma d’execució 
 
10.1.1. L’adjudicatari ha d’executar els serveis objecte del contracte d’acord amb els 
principis de responsabilitat i d’eficàcia que cal, complint els termes convinguts. 
 
10.1.2. El compliment de les obligacions esmentades en aquest Plec i en les 
condicions tècniques, constitueixen les pautes que cal seguir en l’execució del 
contracte. 



 

 

 
10.1.3. En el seu cas, l’empresa adjudicatària ha de presentar mensualment al 
servei de contractació les còpies dels corresponents butlletins de cotització. 
 
10.1.4. L’òrgan contractant o el seu representant tindrà la facultat de direcció i 
inspecció del contracte. Podrà supervisar, fins i tot, l’assistència del personal al 
treball, i la seva eficàcia. 
 
10.1.5. L’adjudicatari haurà de designar un representant amb poders suficients per 
a la resolució de les incidències que puguin sorgir durant l’execució dels serveis 
sempre que això no suposi modificacions del contracte no autoritzades. 
 
10.1.6. L’empresa contractista haurà d’emprar el català en les seves relacions amb 
l’Ajuntament derivades de l’execució de l’objecte d’aquest contracte. També, 
l’empresa contractista i, si escau, les empreses subcontractistes han d’emprar, 
almenys, el català en els rètols, les publicacions, els avisos i en la resta de 
comunicacions de caràcter generals que es derivin de l’execució de les prestacions 
objecte del contracte. 
 
10.1.7. L’adjudicatari estarà obligat al compliment, sota la seva exclusiva 
responsabilitat, de les normes legals vigents en matèria fiscal, laboral, de protecció 
social i discapacitat, de Seguretat Social i higiene en el treball i altres de caràcter 
social, en especial referència al seu personal. 
 
L’adjudicatari haurà de complir les prescripcions establertes en la Llei 31/1995, de 8 
de novembre, de prevenció de riscos laborals, especialment les del capítol III 
d’aquesta Llei, i també el que disposa el Reial decret 171/2004 de coordinació 
d’activitats empresarials. 
 
10.1.8. Es procedeix a l’execució subsidiària quan el contractista incompleix les 
obligacions que, per no tenir el caràcter de personalíssimes, poden ser realitzades 
per un altre subjecte diferent d’ell mateix. 
 
10.1.9. L’òrgan de contractació determinarà si la prestació del contractista s’ajusta a 
les prescripcions establertes per a l’execució i el compliment, i pot requerir, si escau, 
les prestacions contractades i l’esmena dels defectes observats amb ocasió de la 
recepció. Si les tasques efectuades no s’adeqüen a la prestació contractada com a 
conseqüència dels vicis o defectes imputables al contractista, podrà rebutjar-la i 
quedarà exempt de l’obligació de pagament o tindrà dret, si escau, a recuperar el 
preu satisfet. 
 
Si durant el termini de garantia s’acredita que hi ha vicis o defectes en els treballs 
efectuats, l’òrgan de contractació tindrà dret a reclamar al contractista que els 
esmeni. 
 
Acabat el termini de garantia sense que l’Administració hagi formalitzat algun dels 
inconvenients o la renúncia a què es refereixen els apartats anteriors, el contractista 
queda exempt de responsabilitat per raó de la prestació efectuada. 
 



 

 

El contractista tindrà dret a conèixer i a ser escoltat sobre les observacions que es 
formulin en relació amb el compliment de la prestació contractada. 
 
10.1.10. En el supòsit que del resultat de l’execució del contracte se’n derivin drets 
de propietat, la titularitat d’aquests drets serà de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. 
 
10.1.11. El contractista haurà de guardar secret respecte a les dades o 
antecedents que no sent públics o notoris, estiguin relacionats amb l’objecte del 
contracte i dels que tingui coneixement amb motiu d’aquest, llevat que l’òrgan de 
contractació no ho consideri aconsellable, per raó de la naturalesa i circumstàncies 
del contracte, en el Plec de Prescripcions Tècniques. 
 
L’adjudicatari haurà de respectar la confidencialitat de tota la informació a la qual 
pugui tenir accés per raó d’aquest contracte, i haurà d’adoptar les mesures oportunes 
per tal que, en cap cas, es pugui fer ús d’aquesta informació fora de l’exercici de les 
funcions previstes en el marc d’aquest contracte. 
 
El tractament que, arran d’aquesta contractació, pugui fer l’adjudicatari de dades de 
caràcter personal tindrà la consideració d’accés a les dades per compte de tercers, 
segons preveu l’article 12 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de 
protecció de dades de caràcter personal. A aquest efecte, l’adjudicatari només 
tractarà les dades de conformitat amb les instruccions de l’Ajuntament, i no les 
aplicarà o utilitzarà amb un fi diferent al que constitueix l’objecte del contracte, ni les 
comunicarà a altres persones, encara que sigui només per a la seva conservació. 
 
Si és el cas, l’adjudicatari ha d’adoptar, en relació amb les dades de caràcter 
personal, les mesures de seguretat que estableix l’article 9 de la Llei orgànica 
15/1999 i el Reglament de desenvolupament d’aquesta Llei, aprovat per Reial decret 
1720/2007, de 21 de desembre. Igualment. ha de donar compliment a la resta de 
preceptes que siguin d’aplicació en matèria de protecció de dades. 
 
10.1.12. Aniran a càrrec de l’adjudicatari els tributs, i altres imports i càrregues 
fiscals, que estiguin relacionats amb la prestació del contracte. 
 
10.1.13. En tots aquells contractes el pressupost anual dels quals sigui superior a 
1.000.000,00 € serà obligatori, per part del contractista, i a càrrec seu, la realització 
d’una auditoria anual sobre el funcionament del servei. L’Ajuntament escollirà 
l’empresa auditora. 
 
10.2. Modificacions del contracte 
 
En general, l’òrgan de contractació només podrà introduir modificacions al contracte 
quan així s’hagi previst en aquests Plecs o a l’anunci de licitació detallant-ne de forma 
clara, precisa i inequívoca les condicions, i en cas que no s’hagin previst, només es 
podran introduir modificacions en els següents casos: 

- Inadequació de la prestació contractada per a satisfer les necessitats que 
pretenen cobrir-se degut a errors o omissions en la redacció del projecte o de les 
especificacions tècniques. 



 

 

- Inadequació del projecte o de les especificacions de la prestació per causes 
objectives que determinin la seva falta d’idoneïtat (circumstàncies de tipus 
ecològic, hídric, arqueològic, mediambiental o altres) posades de manifest amb 
posterioritat a l’adjudicació del contracte i no previsibles amb anterioritat. 

- Força major o cas fortuït que fessin impossible la realització de la prestació en els 
termes inicialment definits. 

- Conveniència d’incorporar a la prestació avenços tècnics que la millorin. 
- Necessitat d’ajustar la prestació a especificacions tècniques, mediambientals, 

urbanístiques, de seguretat o d’accessibilitat aprovades amb posterioritat a 
l’adjudicació del contracte. 

 
La modificació que s’acordi no podrà, mai, alterar les condicions essencials de la 
licitació i l’adjudicació i es limitarà a introduir les variacions estrictament 
indispensables per a respondre a la causa objectiva que la faci necessària. 
 
En el cas d’aquest contracte, l’Ajuntament podrà addicionar al manteniment nous 
espais i zones sense increment de cost, sempre que amb els mitjans humans i 
materials a disposició de la contracta es puguin assumir sense que es produeixi una 
disminució en la qualitat del servei contractat. Quan això no sigui factible, aquests 
espais i zones es podran addicionar, amb estudi previ i posterior aprovació, per 
l’òrgan municipal, d’una modificació de contracte. 
 
També es podrà modificar el contracte quan, per causes organitzatives, es considerin 
necessàries, per part de l’òrgan de contractació, variacions de l’estructura de 
personal, previ acord amb l’adjudicatari. 
 
Si per circumstàncies sobrevingudes es considera necessària l’adquisició, en 
propietat, de maquinària que no es troba en el parc inicial del contracte o ofert per 
l’adjudicatari, es podrà fer la corresponent modificació contractual de comú acord. 
 
 
10.3. Cessió i subcontractació 
 
L’adjudicatari pot cedir els drets i obligacions dimanants del contracte a un tercer 
d’acord amb allò previst en l’article 226 del TRLCSP. 
 
En matèria de subcontractació, és d’aplicació el disposat en l’article 227 del TRLCSP. 
 
 
10.4. Responsabilitats 
 
10.4.1. Indemnització per danys i perjudicis 
 
El contractista haurà de rescabalar a l’Ajuntament pels danys i indemnitzar-lo pels 
perjudicis derivats de dol o negligència en el compliment de les obligacions resultants 
de l’adjudicació. En aquests supòsits, la indemnització es determinarà per 
l’Ajuntament, en funció dels perjudicis causats, amb audiència prèvia del contractista i 
sense perjudici de l’acció penal que en el seu cas procedeixi. 
 



 

 

 
 
10.4.2. Règim de faltes i sancions contractuals 
 
En el supòsit d’incompliment de les obligacions assumides pel contractista, 
l’Ajuntament podrà compel·lir-lo al compliment del contracte, amb imposició de 
sancions, o acordar-ne la resolució. 
 
10.4.2.1. Faltes 
 
L’incompliment o compliment de les obligacions contractuals donarà lloc a la 
imposició de sancions. 
 
Són faltes molt greus: 
 
- L’incompliment del termini d’inici de l’execució de les prestacions. 
 
- L’incompliment de l’execució parcial de les prestacions definides en el contracte 

que produeixi un perjudici molt greu. 
 
- La paralització total i absoluta de l’execució de les prestacions objecte d’aquest 

contracte imputable al contractista. 
 
- La resistència als requeriments efectuats per l’Ajuntament, o la seva 

inobservança, quan produeixi un perjudici molt greu a l’execució del contracte. 
 
- La utilització de sistemes de treball, elements, materials, màquines o personal 

diferents als previstos en els plecs i en les ofertes del contractista, si escau, quan 
produeixi un perjudici molt greu a l’execució del contracte. 

 
- El falsejament de les prestacions consignades pel contractista en el document 

cobratori. 
 
- L’incompliment de les prescripcions relatives a la subcontractació de prestacions i 

de cessió contractual. 
 
- La reincidència en la comissió de faltes greus. 
 
- L’aplicació en ofertes o factures de preus unitaris superiors als preus màxims 

aplicables d’aquest concurs. 
 
Són faltes greus: 
 
- La resistència als requeriments efectuats per l’Ajuntament, o la seva 

inobservança. 
 
- L’incompliment de l’execució parcial de les prestacions definides en el contracte 

que no constitueixin falta molt greu. 
 



 

 

- La utilització de sistemes de treball, elements, materials, màquines o personal 
diferents als previstos en el projecte, en els plecs i en les ofertes del contractista, 
si escau. 

 
- La inobservança de requisits d’ordre formal establerts en el present plec i en les 

disposicions d’aplicació per a l’execució del contracte. 
 
- La reincidència en la comissió de faltes lleus. 
 
Són faltes lleus: 
 
- L’incompliment de l’execució parcial de les prestacions definides en el contracte 

que no constitueixi falta greu. 
 
- La inobservança de requisits d’ordre formal establerts en el present plec i en les 

disposicions d’aplicació per a l’execució del contracte, que no constitueixi falta 
greu. 

 
10.4.2.2. Sancions 
 
Independentment del rescabalament per d’anys i perjudicis, en cas d’incompliment 
que no produeixi resolució del contracte, l’Ajuntament podrà aplicar les sancions 
següents, graduades en atenció al grau de perjudici, perillositat i/o reiteració: 
 
a) Faltes molt greus: descomptes en el preu del contracte de fins a un 50 per 100 de 

l’import d’adjudicació. 
 

b) Faltes greus: descomptes en el preu del contracte de fins a un 20 per 100 de 
l’import d’adjudicació. 
 

c) Faltes lleus: descomptes en el preu del contracte de fins a un 10 per 100 de 
l’import d’adjudicació. 

 
En la tramitació de l’expedient, es donarà audiència al contractista perquè pugui 
formular al·legacions, i l’òrgan de contractació resoldrà. 
 
10.4.3. Reintegrament de les penalitzacions per demora i per sancions 
 
L’import de les penalitzacions per demora i de les sancions podrà fer-se efectiu 
mitjançant la seva deducció en les factures que s’han d’abonar al contractista. 
 
10.5. Regles especials respecte del personal laboral de l’empresa contractista 
 
1.- Correspon exclusivament a l’empresa contractista la selecció del personal que, 
reunint els requisits de titulació i experiència exigits en els plecs (en els casos en què 
s’estableixin requisits específics de titulació i experiència), formarà part de l’equip de 
treball adscrit a l’execució del contracte, sense perjudici de la verificació per part de 
l’Ajuntament del compliment d’aquells requisits. 
 



 

 

L’empresa contractista procurarà que hi hagi estabilitat en l’equip de treball, i que les 
variacions en la seva composició siguin puntuals i obeeixin a raons justificades, amb 
vista a no alterar el bon funcionament del servei (quan hi hagi raons que justifiquin 
aquesta exigència) informant en tot moment a l’Ajuntament. 
 
2.- L’empresa contractista assumeix l’obligació d’exercir de manera real, efectiva i 
contínua, sobre el personal integrant de l’equip de treball encarregat de l’execució del 
contracte, el poder de direcció inherent a tot empresari. En particular, assumirà la 
negociació i pagament dels salaris, la concessió de permisos, llicències i vacances, la 
matèria de Seguretat Social, inclòs l’abonament de cotitzacions i el pagament de 
prestacions, quan sigui procedent, les obligacions legals en matèria de prevenció de 
riscos laborals, l’exercici de la potestat disciplinària, així com tots els drets i 
obligacions que es deriven de la relació contractual entre empleat i empresari. 
 
3.- L’empresa contractista vetllarà especialment perquè els treballadors adscrits a 
l’execució del contracte desenvolupin la seva activitat sense extralimitar-se en les 
funcions exercides respecte de l’activitat delimitada en els plecs com a objecte del 
contracte. 
 
4.- L’empresa contractista està obligada a executar el contracte en les seves pròpies 
dependències o instal·lacions tret que, excepcionalment, sigui autoritzada a prestar 
els seus serveis a les dependències dels ens, organismes i entitats que formen part 
del sector públic. En aquest cas, el personal de l’empresa contractista ocuparà espais 
de treball diferenciats dels que ocupen els empleats públics. Correspon, també, a 
l’empresa contractista vetllar pel compliment d’aquesta obligació. En el plec s’ha de 
fer constar, motivadament, la necessitat que, per a l’execució del contracte, els 
serveis es prestin en les dependències dels departaments, agències, ens, 
organismes i entitats que formen part del sector públic. 
 
5.- L’empresa contractista ha de designar, almenys, un coordinador tècnic o 
responsable (segons les característiques del servei externalitzat poden establir 
diferents sistemes d’organització en aquest punt), integrat en la seva pròpia plantilla, 
que tindrà entre les seves obligacions les següents: 
 
a) Actuar com a interlocutor de l’empresa contractista enfront de l’Ajuntament, 

canalitzant la comunicació entre l’empresa contractista i el personal integrant de 
l’equip de treball adscrit al contracte, d’una banda, i l’Ajuntament, d’altra banda, 
en tot allò relatiu a les qüestions derivades de l’execució del contracte. 

b) Distribuir el treball entre el personal encarregat de l’execució del contracte, i 
impartir a aquests treballadors les ordres i instruccions de treball que siguin 
necessàries en relació amb la prestació del servei contractat. 

c) Supervisar el correcte desenvolupament per part del personal integrant de l’equip 
de treball de les funcions que tenen encomanades, així com controlar l’assistència 
d’aquest personal al lloc de treball. 

d) Organitzar el règim de vacances del personal adscrit a l’execució del contracte i, 
amb aquest efecte, coordinar adequadament l’empresa contractista amb 
l’Ajuntament, a efectes de no alterar el bon funcionament del servei. 

e) Informar a l’Ajuntament sobre les variacions, ocasionals o permanents, en la 
composició de l’equip de treball adscrit a l’execució del contracte. 



 

 

 
 
IV. EXTINCIÓ DEL CONTRACTE 
 
11. Extinció del contracte 
 
El contracte s’extingeix per compliment o per resolució. 
 
12. Compliment del contracte 
 
El contracte s’entén complert pel contractista quan aquest ha realitzat, d’acord amb 
els termes del mateix contracte i a satisfacció de l’Ajuntament, la totalitat de la 
prestació. 
 
En tot cas, la seva constatació exigeix per part de l’Ajuntament un acte formal i positiu 
de recepció o conformitat del termini de trenta dies següents al lliurament o la 
realització de l’objecte del contracte. 
 
13. Resolució del contracte 
 
13.1. Causes 
 
Són causes de resolució del contracte: 
 
a) La mort o incapacitat sobrevinguda del contractista individual o l’extinció de la 
personalitat jurídica de la societat contractista, sense perjudici del que preveu l’article 
85 del TRLCSP. 
 
b) La declaració de concurs o la declaració d’insolvència en qualsevol altre 
procediment. 
c) L’acord mutu entre l’Administració i el contractista. 
 
d) La demora en el compliment dels terminis per part del contractista i l’incompliment 
del termini assenyalat a la lletra c) de l’apartat 2 de l’article 112 del TRLCSP. 
 
e) La demora en el pagament per part de l’Administració per un termini superior a 
l’establert a l’apartat 6 de l’article 216 del TRLCSP o l’inferior que s’hagi fixat a 
l’empara del seu apartat 8. 
 
f) L’incompliment de la resta de les obligacions contractuals essencials, qualificades 
com a tals en els plecs o en el contracte. 
 
g) La impossibilitat d’executar la prestació en els termes inicialment pactats o la 
possibilitat certa de producció d’una lesió greu a l’interès públic si es continua 
executant la prestació en aquests termes, quan no sigui possible modificar el 
contracte de conformitat amb el que disposa el títol V del llibre I del TRLCSP. 
 
h) Les establertes expressament en el contracte. 



 

 

 
i) L’incormpliment del compromís d’acceptació de l’adquisició de la finca descrita a 
l’Annex 8 del Plec de Prescripcions Tècniques, en el seu cas. 
 
j) Les que s’assenyalin específicament per a cada categoria de contracte en el 
TRLCSP. 
 
13.2. Efectes 
 
L’incompliment per part de l’Ajuntament de les obligacions del contracte determina a 
favor de l’adjudicatari, amb caràcter general, el pagament dels danys i perjudicis que 
aquest incompliment irroguin a l’adjudicatari. 
 
Quan el contracte es resolgui per incompliment del contractista, aquest ha 
d’indemnitzar a l’Ajuntament pels danys i perjudicis ocasionats. La indemnització s’ha 
de fer efectiva, en primer terme, sobre la garantia que, si escau, s’hagi constituït, 
sens prejudici de la subsistència de la responsabilitat del contractista per que fa a 
l’import que excedeixi en de la garantia. 
El secretari de la Corporació i l’Interventor Municipal que subscriuen, informen 
favorablement el present Plec de clàusules administratives particulars, en compliment 
del que disposa l’article 275.1.c) del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual 
s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya i disposicions 
legals vigents. 
 
Vilanova i la Geltrú, 23 d’octubre de 2015 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
ANNEX 1 
 
 
MODEL DE SOL·LICITUD DELS LICITADORS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
Sol·licitud d’admissió i declaració de responsabilitat 
 
Dades de l’empresa licitadora 
Tipus empresa 

  empresa individual  persona jurídica 
Nom de la raó social 

      
Tipus de societat 

      
NIF/CIF Núm. de registre de societats 

            
Domicili de la seu social 

      
Codi postal Localitat 

            
Telèfon Fax 

            
Adreça electrònica 

      

 
Dades de la persona representant de l’empresa licitadora 
Cognoms i nom NIF 

            
Domicili 

      
Codi postal Localitat 

            
Telèfon Fax 

            
Adreça electrònica 

      
Relació amb la firma comercial 

  propietari  apoderat  altres 
 
 
 

Núm. d’expedient 

032/2015-CONT 
Dependència que tramita l’expedient 

Servei de Contractació 



 

 

Declaració de responsabilitat 
La persona les dades de la qual consten a la sol·licitud d’admissió, en nom seu, com a titular o 
propietària de l’empresa, o com a representant legal, gerent o membre del seu consell d’administració, 
declara sota la seva responsabilitat, que no incorre en cap prohibició per contractar amb l’Ajuntament de 
Vilanova i la Geltrú, d’acord amb els articles 54, 60 i 146 del TRLCSP, i que està al corrent pel que fa al 
compliment de les obligacions tributàries i de la Seguretat Social. 
 
Signatura de la persona sol·licitant i segell de l’empresa 

 
 

Lloc i data       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
ANNEX 2 
 
 
MODEL DE DECLARACIÓ D’ESTAR EXEMPT DE DONAR-SE 
D’ALTA DE L’IAE O DE PAGAR L’IMPOST 
 



 

 

Declaració d’exempció de l’impost d’activitats econòmiques (IAE) 
 
Dades de l’empresa  
Tipus empresa 

  empresa individual  persona jurídica 
Nom de la raó social       
Tipus de societat       
NIF/CIF Núm. de registre de societats             
Domicili de la seu social       
Codi postal Localitat             
Telèfon Fax             
Adreça electrònica       

 
Dades de la persona representant de l’empresa  
Cognoms i nom NIF             
Domicili       

Codi postal Localitat             

Telèfon Fax              
Adreça electrònica       

Relació amb la firma comercial 

  propietari  apoderat  altres 
Declaració responsable d’exempció 
La persona les dades de la qual consten en l’apartat anterior, en nom seu, com a titular o 
propietària de l’empresa, o com a representant legal, gerent o membre del seu consell 
d’administració, declara sota la seva responsabilitat, que l’empresa, d’acord amb la normativa 
vigent reguladora de l’impost sobre activitats econòmiques, està exempta de: 
 

 donar-se d’alta en la matrícula de l’esmentat impost.1 
 pagar els rebuts de l’impost. 

Signatura de la persona declarant i segell de l’empresa 

 

Lloc i data       

                                                 
1 En cas de no estar-ne exempt haurà d’aportar document acreditatiu de l’alta. 



 

 

 
 
 
 
 
ANNEX 3 
 
 
DOCUMENTACIÓ ACREDITATIVA DE LA SOLVÈNCIA 
TÈCNICA, D’ACORD AMB LA CLÀUSULA 5.3.9 DEL PLEC DE 
CLÀUSULES ADMINISTRATIVES 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

La solvència tècnica s’acreditarà d’acord amb el que disposa l’article 78 del TRLCSP. 
 
 
Solvència tècnica o professional en els contractes de serveis 
 
En els contractes de serveis, la solvència tècnica o professional dels empresaris s’ha 
d’apreciar tenint en compte els seus coneixements tècnics, eficàcia, experiència i fiabilitat, 
cosa que es pot acreditar, segons l’objecte del contracte, per un o diversos dels mitjans 
següents: 

 
a)  Una relació dels principals serveis o treballs realitzats els últims tres anys que inclogui 

import, dates i el destinatari, públic o privat, d’aquests. Els serveis o treballs efectuats 
s’han d’acreditar mitjançant certificats expedits o visats per l’òrgan competent, quan el 
destinatari sigui una entitat del sector públic; quan el destinatari sigui un subjecte privat, 
mitjançant un certificat expedit per aquests, si manca aquest certificat, mitjançant una 
declaració de l’empresari; si s’escau, aquests certificats han de ser comunicats 
directament a l’òrgan de contractació per l’autoritat competent. 

b) Indicació del personal tècnic o de les unitats tècniques, integrades o no a l’empresa, 
participants en el contracte, especialment els encarregats del control de qualitat. 

c) Descripció de les instal·lacions tècniques, de les mesures utilitzades per l’empresari per 
garantir la qualitat i dels mitjans d’estudi i recerca de l’empresa. 

d) Quan es tracti de serveis o treballs complexos o quan, excepcionalment, hagin de 
respondre a un fi especial, un control efectuat per l’òrgan de contractació o, en nom 
d’aquest, per un organisme oficial o homologat competent de l’Estat en què estigui 
establert l’empresari, sempre que hi hagi acord de l’organisme esmentat. El control ha de 
versar sobre la capacitat tècnica de l’empresari i, si és necessari, sobre els mitjans 
d’estudi i de recerca de què disposa i sobre les mesures de control de la qualitat. 

e) Les titulacions acadèmiques i professionals de l’empresari i del personal directiu de 
l’empresa i, en particular, del personal responsable de l’execució del contracte. 

f) En els casos adequats, indicació de les mesures de gestió mediambiental que l’empresari 
pot aplicar en executar el contracte. 

g) Declaració sobre la plantilla mitjana anual de l’empresa i la importància del seu personal 
directiu durant els tres últims anys, acompanyada de la documentació justificativa 
corresponent. 

h) Declaració que indiqui la maquinària, material i equip tècnic de què es disposa per a 
l’execució dels treballs o prestacions, a la qual s’ha d’adjuntar la documentació 
acreditativa pertinent. 

i) Indicació de la part del contracte que l’empresari té eventualment el propòsit de 
subcontractar. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
ANNEX 4 
 
 
MODEL D’OFERTA TÈCNICA, D’OFERTA ECONÒMICA I 
D’ETIQUETA DE MOSTRES 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Proposició econòmica de contractació 
 
Dades de l’empresa proposant 
Nom 

       
NIF/CIF 

       
Domicili social 

      
Codi postal Localitat 

            
 
Dades de la persona representant de l’empresa  
Cognoms i nom NIF 

            
Domicili 

      
Codi postal Localitat 

            
Telèfon Fax  

            
Relació amb la firma comercial 

  propietari  apoderat  altres 
  
Dades de l’objecte del contracte 
Núm. d’expedient   032/2015-CONT 
Descripció de l’objecte 

Servei de manteniment i neteja dels parcs i jardins del municipi de Vilanova i la 
Geltrú, zona A 
Import de l’execució anual, IVA exclòs  

 
 
 
 
 
 
 

 
La persona les dades de la qual s’esmenten més amunt es compromet, en nom propi o de 
l’empresa que representa, a fer-se càrrec de l’execució de l’objecte descrit, per la quantitat 
d’euros consignada en aquesta proposició econòmica.  
 
Signatura de la persona proposant i segell de l’empresa 

 
 
 
 
Lloc i data       

 Preu màxim anual 
(IVA a part) 

Preu ofert anual 
(IVA a part) 

Proposta econòmica 1.955.764,34 €       

 Hores/any  
mínimes 

establertes 

Hores/any 
proposades 

Hores servei 74.100 h/a         



 

 

 
 
 
 
 
ANNEX 5 
 
 
 
MEMBRES DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

La Mesa de Contractació estarà formada pels membres següents o persones en qui 
deleguin:     
 
- Sr. Joan Giribet de Sebastián, regidor de Projectes i Obres, Serveis Viaris i 

Mobilitat, qui actua com a president de la Mesa de Contractació (actuarà com a 

suplent la Sra. Glòria Garcia Prieto, regidora de Recursos Humans, Economia, Hisenda i Seguretat) 

- Sr. Jordi Campamà Pujol, cap del servei de Serveis Viaris, Mobilitat i Manteniment 

Ciutat (actuarà coma suplent el Sr. Carles Surià Ferrer, tècnic mig responsable de Mobilitat) 

- Sr. Santi Alcaraz Fernández, tècnic mig responsable de residus i neteja (actuarà 

com a suplent el Sr. Jordi Recasens Pla, tècnic mig responsable de la USM) 

- Sr. Paquito López Aguilera, tècnic especialista responsable de jardineria (actuarà 

com a suplent el Sr. Pere Batlle Cordon, tècnic especialista de manteniment) 

- Sr. Cèsar Rodríguez Solà, Interventor Municipal (actuarà com a suplent el Sr. Josep 

Maria Sabater Navarro, cap tècnic responsable del servei de Compres i Serveis Generals) 

- Sr. Isidre Martí Sardà, Secretari de la Corporació (actuarà com a suplent el Sr. Fermin 

Ortega Vázquez, assessor jurídic del servei de Contractació) 

- Sra. Mònica Jardí Marquès, tècnica auxiliar del servei de Contractació, qui actua 

com a secretària de la Mesa de Contractació, (actuarà com a suplent la Sra. Elvira Esturí 

Domenech, tècnica auxiliar del servei de Contractació) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
ANNEX 6 
 
 
 
DESGLOSSAMENT DELS CRITERIS D’ADJUDICACIÓ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Criteris d’adjudicació: 
 
1. Criteris quantificables de forma automàtica (sobre 2) fins a 70 punts: 
 
 
1.1. Proposta econòmica ........................................................................ fins a 60 punts 
 
1.1.a. Rebaixa del preu respecte l’import màxim previst (fins a 35 punts) 
 
S’exclouran les ofertes que superin una rebaixa de 50.000,00 € anual sobre el tipus 
de licitació. 
 
L’oferta més baixa rebrà la màxima puntuació i la resta de propostes rebran una 
puntuació proporcional segons la següent fórmula: 
 
Ome * 35 punts / Io 
 
Ome: Oferta més econòmica 
Io: import ofert pel licitador 
 
1.1.b. Augment de les hores/any per l’execució del servei (fins a 25 punts) 
 
Es valoraran les propostes que superin les 74.100 hores/any establertes com a 
mínimes dins el Plec de Prescripcions Tècniques per tal d’executar el servei amb el 
mínim de qualitat exigit. 
 
L’oferta més alta rebrà la màxima puntuació i la resta de propostes rebran una 
puntuació proporcional segons la següent fórmula: 
 
ho* (25 punts / Hma) 
 
Hma: proposta d’hores més alta 
Ho: hores ofertes pel licitador 
 
 
1.2. Millores sense cost .......................................................................... fins a 10 punts 
 
1.2.a. Hores extraordinàries (fins a 5 punts) 
 
Compromís d’aportar un nombre d’hores anuals de servei sense cost, amb una 
limitació màxima de 250 hores, per atendre situacions extraordinàries i d’emergències 
fora de l’horari de servei. L’oferta es puntuarà proporcionalment, de conformitat amb 
la següent fórmula: 
 
50 hores 1 punt 
100 hores 2 punts 
150 hores 3 punts 
200 hores 4 punts 



 

 

250 hores 5 punts 
 
1.2.b. Esporga plataners (fins a 5 punts) 
 
Atenent la necessitat de realitzar quinquenalment l’esporga en terciat en dies 
festius dels plataners de l’antiga C-246 al seu pas pel centre urbà, es valorarà 
alternativament el següent: 
 
1.- el compromís de realitzar aquesta feina únicament durant el primer any de 
contracte – 2,5 punts. 
 
2.- acumulativament dal compromís de realització de la feina durant el primer 
any de contracte i, en cas d’executar les dues pròrrogues previstes, el 
compromís de realitzar aquesta feina també en el darrer any de contracte – 5 
punts. 
 
 
2. Criteris avaluables en base a un judici de valor (sobre 3) fins a 30 

punts: 
 
 
2.1. Memòria tècnica i proposta d’explotació  ............................. fins a 25 punts 
 
Els projectes que no s’ajustin a l’estructura que es detalla a continuació 
quedaran desqualificats. 
 
A l’interior del sobre es farà constar el seu contingut enunciat numèricament, 
en un full independent. 
 
La documentació referent a aquest sobre s’haurà de presentar, 
obligatòriament, en format paper i en suport digital (una còpia). En cas de 
discrepància entre les dades que figurin en format paper i les que figurin en 
suport digital, prevaldran les primeres. 
 
2.1.a. Recursos humans, organització i planificació del servei (fins a 10 punts) 
 

- Relació de la plantilla amb categories 
- Organització dels equips de treball i personal amb la maquinària i útils 

assignats als mateixos 
- Planificació dels treballs 
- Mètodes concrets de control intern i del servei 
- Mesures medi-ambientals concretes que millorin la qualitat del servei 
 

2.1.b. Parc mòbil i maquinària (fins a 5 punts) 



 

 

 
- Relació detallada de vehicles, maquinària i útils, indicant si són de nova 

adquisició, lloguer, etc. 
- Característiques tècniques 
- Detall unitari dels costos 
- Períodes d’amortització, valors residuals 

 
2.1.c. Instal·lacions fixes (fins a 5 punts) 
 

- Descripció detallada de les instal·lacions (distribució, superfícies, usos) 
- Proposta d’ubicació en el terme municipal. S’acreditarà un precontracte 

de lloguer o propietat 
- Certificat de compatibilitat urbanística de l’indret on es vol instal·lar 

 
2.1.d. Gestió de qualitat del servei i del medi ambient (fins a 5 punts) 
 

- Mètodes concrets de control intern del servei 
- Mesures medi-ambientals concretes que millorin la qualitat del servei 

 
Puntuació mínima 50% sobre la puntuació total de la Memòria tècnica i 
proposta d’explotació. Totes les ofertes hauran de contenir la Memòria tècnica 
i proposta d’explotació degudament complimentada i separant amb claredat 
tots els aspectes citats amb anterioritat. La manca d’alguns dels aspectes 
provocarà l’exclusió directa del procediment. Tanmateix, els licitadors que no 
arribin a una puntuació mínima del 50% en aquesta Memòria quedaran, 
també, directament exclosos del procediment. 
 
 
2.2. Millores proposades  .............................................................. fins a 5 punts 
 
Propostes d’ampliació i millora de la xarxa de rec de la ciutat: es valorarà 
l’aportació d’un sistema de gestió remota i centralitzat de les xarxes de reg de 
diverses zones de la ciutat amb els objectius d’estalvi d’aigua, optimitzar els 
temps de reg, detecció de fuites, estalvi en tasques de manteniment i per 
millorar la seguretat en situacions de vents forts, gelades, etc. Es poden 
proposar sistemes per zones en funció dels consums, de les dimensions o per 
fases. En tot cas, els sistemes proposats han de ser de provada eficiència en 
ciutats o espais de similars dimensions. Es valorarà, entre altres criteris, el 
següent: 

- número de zones proposades 
- abast de zona d’implantació en metres quadrats 
- qualitat, eficiència i prestacions del sistema proposat 

 
 



 

 

 
Es vota la proposta, la qual s’aprova amb el resultat següent: 
 
   Vots a favor: CiU (5), PSC (4), C’s (2) i PP (1) = 12 vots 
   Vots en contra: CUP (5) i SOM VNG (2) = 7 vots 
   Abstencions:  ERC = 4 vots 
 

 
28. SERVEIS VIARIS. APROVACIÓ, SI ESCAU, DELS ACORDS DE 

RESOLUCIÓ DELS EXPEDIENTS SANCIONADORS NÚM. 1/2015-
UES, 28/2015-UES, 30/2015-UES, 34/2015-UES, 37/2015-UES, 
PER INFRACCIÓ DE L’ORDENANÇA SOBRE LA TINENÇA 
D’ANIMALS DE COMPANYIA. 

 
 

Identificació de l’expedient 
Núm.exp.: 000001/2015-UES  
 
APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’ACORD DE RESOLUCIÓ D’EXPEDIENT 
SANCIONADOR PER TINENÇA DE GOS POTENCIALMENT PERILLÓS 
SENSE TENIR LA CORRESPONENT LLICÈNCIA I PORTAR-LO SOLT PER 
LA VIA PÚBLICA I PER NO TENIR CENSAT UN GOS NO CONSIDERAT 
COM A POTENCIALMENT PERILLÓS. 
 
 
Relació de fets 
 
I. El decret de la Regidora de Serveis Viaris i Mobilitat de data 07/01/2015 
ordenava l’inici de l’expedient administratiu sancionador contra Sra. XXXX, 
amb DNI 79019324-H, pels fets relatats a la denúncia número 918951/2014 
de la Policia Local, referent a la tinença d’un gos considerat com a 
potencialment perillós sense tenir la corresponent llicència i portar-lo solt per la 
via pública i per no tenir censat un altre gos NO considerat com a 
potencialment perillós. 
 
II. En data 02/03/2015 i d’acord amb l’article 59.4 de la Llei 30/92, de 26 
de novembre, de Règim Jurídic de les administracions públiques i del 
procediment administratiu comú, i al no haver-se pogut notificar l’inici 
d’expedient sancionador, es va fer la publicació de l’acte administratiu al 
BOPB, així com, exposició pública del mateix a la pàgina d’edictes de 
l’Ajuntament de Banyeres del Penedès. 
 
III. En data 24/03/2015 l’instructor del procediment va dictar una proposta 
de resolució en què proposava imposar la sanció de dos mil nou-cents 
cinquanta-dos euros (2.952 €) per infracció de l’article 27 (manca de llicència 



 

 

per a la tinença de gos potencialment perillós), de l’article 31.3 (portar un gos 
potencialment perillós solt per la via pública), de l’article 50.1 (manca de cens 
de gos no potencialment perillós) i de l’article 19.1 (portar un gos no 
potencialment perillós solt per la via pública) de l’ordenança municipal 
d’animals domèstics de companyia.  
 
IV. En data 29/06/2015 i d’acord amb l’article 59.4 de la Llei 30/92, de 26 
de novembre, de Règim Jurídic de les administracions públiques i del 
procediment administratiu comú, i al no haver-se pogut notificar la proposta de 
resolució esmentada, es va fer la publicació de l’acte administratiu al BOPB. 
 
V. A data d’avui la denunciada no ha presentat cap escrit d’al·legacions al 
respecte. 
 
Fonaments de dret 
 
1. Els fets contravenen els següents articles de l’Ordenança municipal de 
tinença d’animals domèstics de companyia, a la qual remet l’article 78 de 
l’Ordenança de Mesures per fomentar el civisme i la convivència a Vilanova i 
la Geltrú: 
 
L’article 27) estableix que les persones que tinguin un gos potencialment 
perillós hauran de ser majors d’edat i han de sol·licitar i obtenir una llicència 
administrativa municipal. Tota persona que condueixi per espais públics un 
gos potencialment perillós haurà de disposar i portar a sobre la oportuna 
llicència. 
 
L’article 31.3) disposa que “a les vies públiques, parts comunes d’immobles 
col·lectius, transports públics i llocs i espais d’ús públic en general, els gossos 
potencialment perillosos han d’anar obligatòriament lligats amb una cadena o 
corretja no extensible de menys de 2 metres i proveïts del corresponent morrió 
homologat adequat per la raça. No es pot portar més d’un gos per persona.”. 
 
L’article 19.1) estableix que “Als espais o vies públiques els gossos han d’anar 
lligats amb la corresponent corretja i collar, llevat si aquest resta sempre al 
costat del seu amo o conductor, sota el seu control visual i està educat per 
respondre a les seves ordres verbals (...)”.  
 
L’article 50.1. de l’ordenança municipal sobre tinença d’animals domèstics de 
companyia “ D’acord amb el que disposa el Decret Legislatiu 2/2008, de 15 
d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de protecció dels animals, les 
persones propietàries o posseïdores d’animals de companyia han d’inscriure 
obligatòriament els animals al registre censal del municipi on resideix l’animal, 
dins el termini màxim de 3 mesos a comptar des de la data de naixement i de 



 

 

30 dies a comptar des de la data d’adquisició d’aquest, o del canvi de 
residència.”. 
 
2. La qualificació de la infracció administrativa respecte a la tinença de 
gossos o animals considerats com a potencialment perillosos sense la 
corresponent llicència és de falta molt greu, conforme disposa l’article 63.2 i 
pot correspondre la sanció de multa de 1.501 € a 3.000 €, segons estableix 
l’article 66.1.c. (o la que es proposi). 
 
3. La qualificació de la infracció administrativa respecte al fet de portar 
gossos considerats potencialment perillosos deslligats i sense morrió a les 
vies públiques, parts comunes d’immobles col·lectius, transports públics i llocs 
i espais d’ús públic en general és de falta greu conforme estableix l’article 62.2 
de l’ordenança esmentada i pot correspondre la sanció de multa de 751 € fins 
1.500 €, de conformitat amb l’article 66.1.b (o la que es proposi). 
 
4. La qualificació de la infracció administrativa respecte a la manca 
d’inscripció al cens del gos no potencialment perillós és de falta lleu, conforme 
estableix l’article 61.5 de l’Ordenança esmentada i  pot correspondre la sanció 
de multa de fins a 750 €, conforme estableix l’article 66.1.a (o la que es 
proposi). 
 
5. La qualificació de la infracció administrativa respecte al fet de portar el 
gos no considerat com a potencialment perillós sense lligar és de falta lleu 
conforme estableix l’article 61.11 i pot correspondre la sanció de multa de fins 
a 750 €, conforme disposa l’article 66.1.a. 
 
6. La competència per a la resolució de l’expedient correspon al Ple de 
l’Ajuntament, segons estableix l’article 13.b) de la Llei 10/1999, de 30 de juliol, 
sobre la tinença de gossos considerats com a potencialment perillosos. 
 
7. La Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les 
administracions públiques i del procediment administratiu comú, i el Reial 
Decret 1398/1993, de 4 d’agost, on s’aprova el reglament del procediment per 
a l’exercici de la potestat sancionadora. 
 
8. L’article 10.1 del Decret 278 de 09/11/1993 (DOGC 1827 – 29/11/1993) 
estableix el procediment sancionador. 
 
Pel que fa als criteris de graduació de les sancions, segons l’article 131 de la 
llei 30/1992, de 26 de novembre, de Regim Jurídic de les Administracions 
Públiques i del Procediment Administratiu Comú, en el present supòsit no 
concorre el supòsit de reincidència atès que, en el darrer any, no ha estat 
declarada ferma cap resolució per la mateixa infracció, quant a la 



 

 

intencionalitat queda acreditada la plena intencionalitat del fet objecte de 
sanció, sense que els prejudicis ocasionats als serveis de l’interés públic sigui 
rellevant. 
 
No cal fer cap pronunciament respecte a la valoració de la prova ni resoldre 
cap tipus d’al·legació atès que en aquest tràmit l’inculpat en cap moment ha 
presentat escrit d’al·legacions ni ha procurat cap prova en defensa del seu 
dret. 
 
Per tot això, aquest Ple de l’Ajuntament aprova el següent 
 

ACORD: 
 
“PRIMER. IMPOSAR a la senyora XXXX, amb DNI 79019324-H, la sanció de 
multa de mil cinc-cents un euros (1.501 €) per infracció de l’article 27 (manca 
de llicència per a la tinença de gos potencialment perillós).  
 
SEGON. IMPOSAR a la senyora XXXX, amb DNI 79019324-H, la sanció de 
multa de set-cents cinquanta-un euros (751 €) per infracció de l’article 31.3 
(portar el gos potencialment perillós sense lligar per la via pública).  
 
TERCER. IMPOSAR a la senyora XXXX, amb DNI 79019324-H, la sanció de 
multa de tres cents euros (350 €) per infracció de l’article 50.1 (manca de 
inscripció al cens del gos no potencialment perillós).  
 
QUART. IMPOSAR a la senyora XXXX, amb DNI 79019324-H, la sanció de 
multa de tres cents euros (350 €) per infracció de l’article 19.1 (portar el gos no 
potenciament perillós solt per la via pública).  
 
Per tant, l’import total de les sancions imposades ascendeix a la 
quantitat de dos mil nou-cents cinquanta-dos euros (2.952 €). 
 
CINQUÈ.  Amb la finalitat de satisfer l’import esmentat, s’adjunta document de 
pagament, per tal de poder-lo fer efectiu en qualsevol de les entitats que hi 
apareixen en el revers, així com procedir al seu ingrés al compte bancari 
establert en el mateix, essent el termini final de pagament la data que hi 
consta en aquest document adjunt. En cas de no fer-ho aquesta quantia serà 
exigida per via executiva sense perjudici dels recàrrecs i interessos 
corresponents. 
 
SISÈ. Declarar que contra aquesta resolució, que és definitiva en via 
administrativa, es podrà interposar amb caràcter potestatiu recurs de reposició 
en el termini d’un mes a comptar des del dia següent a la recepció d’aquesta 
notificació. Contra la desestimació expressa del recurs de reposició, en el seu 



 

 

cas, o bé directament contra aquesta resolució, es podrà interposar recurs 
contenciós administratiu davant el jutjats contenciosos administratius de la 
província de Barcelona en el termini de dos mesos a comptar des del dia 
següent al de la recepció de la notificació corresponent. 
 
En el cas que la desestimació del recurs de reposició es produís per silenci 
administratiu -silenci que es produeix pel transcurs d’un mes a comptar des de 
la data de la seva interposició sense que s’hagi notificat la seva resolució- el 
termini per a la interposició del recurs contenciós administratiu serà de sis 
mesos a comptar des de l’endemà del dia en què el referit recurs de reposició 
s’entengui desestimat. 
 
SETÈ. Aquest ajuntament disposa de la institució del Defensor de la 
Ciutadania que té entre les seves competències defensar els drets dels 
ciutadans i de les ciutadanes de Vilanova i la Geltrú, en totes aquelles 
actuacions de l’Ajuntament i dels organismes que en depenen. El seu servei 
és gratuït.  Si teniu cap discrepància en relació a aquesta resolució, podeu 
sol·licitar la seva intervenció, sense que suspengui els terminis dels recursos 
corresponents. 
 
VUITÈ. Comunicar el contingut d’aquest decret a l’interessat, fent-li saber els 
recursos que l’assisteixen, així com a l’instructor i a la secretària de l’expedient 
i a la Policia Local i al Departament de Medi Ambient d’aquest Ajuntament.” 
 
 
Es vota la proposta, la qual s’aprova amb el resultat següent: 
 
   Vots a favor:  CiU (5), PSC (4), C’s (2), SOM VNG (2) i PP 
     (1) = 14 vots 
   Abstencions:  CUP (5) i ERC (4) = 9 vots 
 
 
Identificació de l’expedient 
Núm.exp.: 000028/2015-UES  
 
 
APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’ACORD DE RESOLUCIÓ D’EXPEDIENT 
SANCIONADOR AMB REF. 000028/2015-UES PER TINENÇA DE GOS 
CONSIDERAT COM A POTENCIALMENT PERILLÓS SENSE TENIR LA 
CORRESPONENT LLICÈNCIA I QUE ANAVA CONDUÏT PER UN MENOR 
D’EDAT. 
 
 
Relació de fets 



 

 

 
I. El decret de la Regidora de Serveis Viaris i Mobilitat de data 25/03/2015 
va ordenar la incoació d’expedient administratiu contra el Sr. XXXX, amb DNI 
52216495-D, pels fets relatats a la denúncia número 157960/2015 de la 
Policia Local que posa de manifest que el fill del Sr. XXXX, amb DNI 
52216495-D, el menor XXXX, conduïa un gos considerat com a potencialment 
perillós, sense tenir la corresponent llicència. 
 
II. En data 14/05/2015 i d’acord amb l’article 59.4 de la Llei 30/92, de 26 
de novembre, de Règim Jurídic de les administracions públiques i del 
procediment administratiu comú, i al no haver-se pogut notificar l’inici 
d’expedient esmentat, es va fer la publicació de l’acte administratiu al BOPB , 
així com, exposició pública del mateix a la pàgina d’edictes de la web de 
l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, concedint a l’interessat el termini de 10 
dies per a la presentació d’al·legacions i proposta de prova que considerés 
oportunes per a la defensa dels seus drets o s’acollís al Servei de Mesures en 
benefici de la comunitat. 
 
III. En el termini concedit el presumpte responsable no va presentar cap 
escrit d’al·legacions ni proposta de proves ni es va acollir al Servei de Mesures 
en benefici de la comunitat. 
 
IV. En data 29/06/2015 l’instructor del procediment va dictar una proposta 
de resolució en què proposava imposar al senyor XXXX, amb DNI 52216495-
D, la sanció de mil cinc-cents un euros (1.501 €) per infracció de l’article 77.4 
de l’ordenança de Mesures per a fomentar el civisme i la convivència a 
Vilanova i la  Geltrú i la sanció de set-cents cinquanta-un euros (751 €) per 
infracció de l’article 77.1 de l’ordenança esmentada. Per tant, l’import total 
de la sanció imposada ascendia a la quantitat de dos mil dos-cents 
cinquanta-dos euros (2.252 €). 
 
V. En data 14/08/2015 i d’acord amb l’article 59.4 de la Llei 30/92, de 26 
de novembre, de Règim Jurídic de les administracions públiques i del 
procediment administratiu comú, i al no haver-se pogut notificar la proposta de 
resolució esmentada, es va fer la publicació de l’acte administratiu al BOPB , 
així com, exposició pública del mateix a la pàgina d’edictes de la web de 
l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, concedint a l’interessat el termini de 10 
dies per a la presentació d’al·legacions i proposta de prova. 
 
VI. En el termini concedit el presumpte responsable no va presentar cap 
escrit d’al·legacions ni proposta de proves. 
 
 
 



 

 

Fonaments de dret 
 
1. Els fets contravenen els següents articles de l’ordenança de Mesures 
per a fomentar el civisme i la convivència a Vilanova i la Geltrú: 
 
L’article 77.4 estableix que “Les persones que tinguin un gos potencialment 
perillós hauran de ser majors d’edat i han de sol·licitar i obtenir una llicència 
administrativa municipal. Tota persona que condueixi per espais públics un 
gos potencialment perillós haurà de disposar i portar a sobre la oportuna 
llicència.”. 
 
L’article 77.1 disposa que “ Les persones posseïdores o propietàries d’animals 
domèstics tenen la responsabilitat d’adoptar les mesures necessàries per 
impedir que la tranquilitat del veïnat sigui alterada pel comportament dels seus 
animals.”.  
 
2. L’article 78 de l’ordenança esmentada estableix que les conductes 
seran sancionades d’acord amb la tipificació d’infraccions i sancions prevista a 
l’ordenança de tinença d’animals domèstics de companyia. 
 
3. La qualificació de la infracció administrativa respecte a la tinença de 
gossos o animals considerats com a potencialment perillosos sense la 
corresponent llicència és de falta molt greu, conforme disposa l’article 63.2 i 
pot correspondre la sanció de multa de 1.501 € a 3.000 €, segons estableix 
l’article 66.1.c. (o la que es proposi). 
 
4. La qualificació de la infracció administrativa respecte al fet de portar 
gossos considerats potencialment perillosos deslligats i sense morrió a les 
vies públiques, parts comunes d’immobles col·lectius, transports públics i llocs 
i espais d’ús públic en general és de falta greu conforme estableix l’article 62.2 
de l’ordenança esmentada i pot correspondre la sanció de multa de 751 € fins 
1.500 €, de conformitat amb l’article 66.1.b (o la que es proposi). 
 
5. La competència per a la resolució de l’expedient correspon al Ple de 
l’Ajuntament, segons estableix l’article 13.b) de la Llei 10/1999, de 30 de juliol, 
sobre la tinença de gossos considerats com a potencialment perillosos. 
 
6. La Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les 
administracions públiques i del procediment administratiu comú, i el Reial 
Decret 1398/1993, de 4 d’agost, on s’aprova el reglament del procediment per 
a l’exercici de la potestat sancionadora. 
 
7. L’article 10.1 del Decret 278 de 09/11/1993 (DOGC 1827 – 29/11/1993) 
estableix el procediment sancionador. 



 

 

 
Pel que fa als criteris de graduació de les sancions, segons l’article 131 de la 
llei 30/1992, de 26 de novembre, de Regim Jurídic de les Administracions 
Públiques i del Procediment Administratiu Comú, en el present supòsit no 
concorre el supòsit de reincidència atès que, en el darrer any, no ha estat 
declarada ferma cap resolució per la mateixa infracció, quant a la 
intencionalitat queda acreditada la plena intencionalitat del fet objecte de 
sanció, sense que els prejudicis ocasionats als serveis de l’interés públic sigui 
rellevant. 
 
No cal fer cap pronunciament respecte a la valoració de la prova ni resoldre 
cap tipus d’al·legació atès que en aquest tràmit l’inculpat en cap moment ha 
presentat escrit d’al·legacions ni ha procurat cap prova en defensa del seu 
dret. 
 
Per tot això, aquest Ple de l’Ajuntament aprova el següent 
 

ACORD: 
 
“PRIMER. IMPOSAR la sanció de mil cinc-cents un euros (1.501 €) al senyor 
XXXX, amb DNI 52216495-D, per infracció de l’article 77.4 de l’ordenança de 
Mesures per a fomentar el civisme i la convivència a Vilanova i la Geltrú. 
 
SEGON.  IMPOSAR la sanció de set-cents un euros (751 €) al senyor XXXX, 
amb DNI 52216495-D, per infracció de l’article 77.1 de l’ordenança de 
Mesures per a fomentar el civisme i la convivència a Vilanova i la Geltrú. 
 
Per tant, l’import total de la sanció imposada ascendia a la quantitat de 
dos mil dos-cents cinquanta-dos euros (2.252 €). 
 
TERCER. Amb la finalitat de satisfer l’import esmentat, s’adjunta document de 
pagament, per tal de poder-lo fer efectiu en qualsevol de les entitats que hi 
apareixen en el revers, així com procedir al seu ingrés al compte bancari 
establert en el mateix, essent el termini final de pagament la data que hi 
consta en aquest document adjunt. En cas de no fer-ho aquesta quantia serà 
exigida per via executiva sense perjudici dels recàrrecs i interessos 
corresponents. 
 
QUART. Declarar que contra aquesta resolució, que és definitiva en via 
administrativa, es podrà interposar amb caràcter potestatiu recurs de reposició 
en el termini d’un mes a comptar des del dia següent a la recepció d’aquesta 
notificació. Contra la desestimació expressa del recurs de reposició, en el seu 
cas, o bé directament contra aquesta resolució, es podrà interposar recurs 
contenciós administratiu davant el jutjats contenciosos administratius de la 



 

 

província de Barcelona en el termini de dos mesos a comptar des del dia 
següent al de la recepció de la notificació corresponent. 
 
En el cas que la desestimació del recurs de reposició es produís per silenci 
administratiu -silenci que es produeix pel transcurs d’un mes a comptar des de 
la data de la seva interposició sense que s’hagi notificat la seva resolució- el 
termini per a la interposició del recurs contenciós administratiu serà de sis 
mesos a comptar des de l’endemà del dia en què el referit recurs de reposició 
s’entengui desestimat. 
 
CINQUÈ. Aquest ajuntament disposa de la institució del Defensor de la 
Ciutadania que té entre les seves competències defensar els drets dels 
ciutadans i de les ciutadanes de Vilanova i la Geltrú, en totes aquelles 
actuacions de l’Ajuntament i dels organismes que en depenen. El seu servei 
és gratuït.  Si teniu cap discrepància en relació a aquesta resolució, podeu 
sol·licitar la seva intervenció, sense que suspengui els terminis dels recursos 
corresponents. 
 
 SISÈ. NOTIFICAR el contingut d’aquest decret a l’interessat, fent-li saber els 
recursos que l’assisteixen, així com a l’instructor i a la secretària de 
l’expedient, a la Policia Local i al Departament de Medi Ambient d’aquest 
Ajuntament.” 
 
Es vota la proposta, la qual s’aprova amb el resultat següent: 
 
   Vots a favor:  CiU (5), PSC (4), C’s (2), SOM VNG (2) i PP 
     (1) = 14 vots 
   Abstencions:  CUP (5) i ERC (4) = 9 vots 
 
 
 
Identificació de l’expedient 
Núm.exp.: 000030/2015-UES  
 
APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’ACORD DE RESOLUCIÓ D’EXPEDIENT 
SANCIONADOR REF 000030/2015-UES,  PER INFRACCIÓ DE MANCA DE 
LLICÈNCIA PER A LA TINENÇA DE GOS POTENCIALMENT PERILLÓS I 
PER CONDUIR-LO SENSE MORRIÓ PER LA VIA PÚBLICA. 
 
Relació de fets 
 
I.  El decret de la Regidora de Serveis Viaris i Mobilitat de data 23/04/2015 
ordenava l’inici d’expedient administratiu sancionador contra  Sr. XXXX amb 
DNI Y1059661-L, pels fets relatats a les diligències número 161692/2015, de 



 

 

data 23/02/2015 de la Policia local, que posen de manifest la tinença d’un gos 
considerat com a potencialment perillós pel Sr. XXXX sense tenir la 
corresponent llicència i conduir-lo sense el corresponent morrió per la via 
pública. 
 
II.  En data 28/05/2015, s’emet informe favorable per l’acolliment a la 
mesura en Benefici a la comunitat, sol·licitant a l’hora la tècnica responsable 
del Servei de Mesures Alternatives del Departament de Serveis Socials, la 
suspensió temporal de l’execució de la  sanció, que eventualment es pogués 
imposar. 
 
Aquest acolliment només era aplicable a la infracció tipificada a l’article 31.3 
de l’ordenança municipal de tinença d’animals domèstics de companyia, 
referent a portar el gos sense morrió, però no a la infracció referent a la manca 
de llicència. 
 
III.  L’interessat no ha presentat al·legacions durant la tramitació de 
l’expedient administratiu sancionador.   
 
IV.  En data 14/10/2015 la Tècnica del Servei de mesures Alternatives,  
informa que en  Sr. XXXX, ha participat en el Servei de Mesures Alternatives, 
acollint-se a la mesura d’acció educativa participant en treballs en benefici de 
la comunitat, col·laborant amb l’Entitat de Can Pistraus, amb un total de 24 
hores realitzades. 
 
V. Segons comunicació de data 22/10/2014 els Serveis de Medi Ambient 
d’aquest Ajuntament, el Sr. XXXX  havia sol·licitat a l’Ajuntament la llicència 
per a la tinença de gos potencialment perillós; en conseqüència i donat que ha 
regularitzat la documentació referent a l’animal, correspon l’arxiu de 
l’expedient en el que es refereix a aquesta infracció. 
 
Fonaments de dret 
 
1.  Els fets esmentats contravenen els següents articles de l’Ordenança 
municipal de tinença d’animals domèstics de companyia, a la qual remet 
l’article 78 de l’Ordenança per fomentar el civisme i la convivència a Vilanova i 
la Geltrú: 
 
L’article 27) estableix que les persones que tinguin un gos potencialment 
perillós hauran de ser majors d’edat i han de sol·licitar i obtenir una llicència 
administrativa municipal. Tota persona que condueixi per espais públics un 
gos potencialment perillós haurà de disposar i portar a sobre la oportuna 
llicència. 
 



 

 

L’article 31.3) disposa que “a les vies públiques, parts comunes d’immobles 
col·lectius, transports públics i llocs i espais d’ús públic en general, els gossos 
potencialment perillosos han d’anar obligatòriament lligats amb una cadena o 
corretja no extensible de menys de 2 metres i proveïts del corresponent morrió 
homologat adequat per la raça. No es pot portar més d’un gos per persona.”. 
 
2.  La qualificació de la infracció administrativa respecte a la tinença de 
gossos o animals considerats com a potencialment perillosos sense la 
corresponent llicència és de falta molt greu, conforme disposa l’article 63.2 i 
pot correspondre la sanció de multa de 1.501 € a 3.000 €, segons estableix 
l’article 66.1.c. (o la que es proposi). 
 
3. La qualificació de la infracció administrativa respecte al fet de portar 
gossos considerats potencialment perillosos deslligats i sense morrió a les 
vies públiques, parts comunes d’immobles col·lectius, transports públics i llocs 
i espais d’ús públic en general és de falta greu conforme estableix l’article 62.2 
de l’ordenança esmentada i pot correspondre la sanció de multa de 751 € fins 
1.500 €, de conformitat amb l’article 66.1.b (o la que es proposi). 
 
4.  La competència per a la resolució de l’expedient correspon al Ple de 
l’Ajuntament, segons estableix l’article 13.b) de la Llei 10/1999, de 30 de juliol, 
sobre la tinença de gossos considerats com a potencialment perillosos. 
 
5.  La Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les 
administracions públiques i del procediment administratiu comú, i el Reial 
decret 1398/1993, de 4 d’agost, on s’aprova el reglament del procediment per 
a l’exercici de la potestat sancionadora. 
 
6.  L’article 10.1 del Decret 278 de 09/11/1993 (DOGC 1827 – 29/11/1993) 
estableix el procediment sancionador. 
 
7.  Els Acords Plenaris de l’Ajuntament de data 8 de maig de 2006 i 5 de 
maig de 2015, adoptaren l’acord de “Substitució del pagament de les sancions 
previstes als infractors de les Ordenances Municipals que afecten la 
convivència cívica i el rescabalament dels danys i perjudicis creats al 
Patrimoni Municipal, per mesures educatives i/o en benefici de la comunitat”. 
(Publicat al BOP núm. 121, de 22/05/2006, i al DOGC núm. 4639, de 
23/05/2006). 
 
Per tot això, aquest Ple de l’Ajuntament aprova el següent 
 
 

ACORD: 
 



 

 

“PRIMER. DEIXAR SENSE EFECTE l’execució de la sanció econòmica 
imposada a Sr. XXXX, amb DNI Y1059661-L, per haver realitzat la part 
infractora la mesura alternativa en benefici de la comunitat com a 
compensació al pagament de la sanció econòmica imposada, en el que es 
refereix a la infracció prevista a l’article 31.3 esmentat anteriorment. 
 
SEGON. ARXIVAR el present expedient administratiu sancionador en el que 
es refereix a les dues infraccions, sense cap més tràmit. 
 
TERCER. DECLARAR que contra aquesta resolució, que és definitiva en via 
administrativa, es podrà interposar amb caràcter potestatiu recurs de reposició 
en el termini d’un mes a comptar des del dia següent a la recepció d’aquesta 
notificació. Contra la desestimació expressa del recurs de reposició, en el seu 
cas, o bé directament contra aquesta resolució, es podrà interposar recurs 
contenciós administratiu davant el jutjats contenciosos administratius de la 
província de Barcelona en el termini de dos mesos a comptar des del dia 
següent al de la recepció de la notificació corresponent. 
 
QUART. Aquest ajuntament disposa de la institució del Defensor de la 
Ciutadania que té entre les seves competències defensar els drets dels 
ciutadans i de les ciutadanes de Vilanova i la Geltrú, en totes aquelles 
actuacions de l’Ajuntament i dels organismes que en depenen. El seu servei 
és gratuït.  Si teniu cap discrepància en relació a aquesta resolució, podeu 
sol·licitar la seva intervenció, sense que suspengui els terminis dels recursos 
corresponents. 
 
CINQUÈ. NOTIFICAR el present Decret a l’interessat, fent-li saber els 
recursos que l’assisteixen, així com a l’instructor i a la secretària de 
l’expedient, al Cap de la Policia Local i als departament de Serveis Socials i 
Medi Ambient d’aquest Ajuntament.” 
 
Es vota la proposta, la qual s’aprova amb el resultat següent: 
 
   Vots a favor:  CiU (5), PSC (4), CUP (5), C’s (2), SOM 
        VNG (2) i PP (1) = 19 vots 
   Abstencions:   ERC = 4 vots 
 
 
Identificació de l’expedient 
Núm.exp.: 000034/2015-UES  
 
 
APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’ACORD DE RESOLUCIÓ D’EXPEDIENT 
SANCIONADOR REF 000034/2015-UES, PER CONDUCCIÓ DE GOS 



 

 

CONSIDERAT COM A POTENCIALMENT PERILLÓS SENSE LA 
CORRESPONENT LLICÈNCIA I PER PORTAR-LO SENSE MORRIÓ PER 
LA VIA PÚBLICA, EN DATA 04/04/2015. 
 
 
Relació de fets 
 
I. El decret de la Regidora de Serveis Viaris i Mobilitat de data 30/04/2015 
ordenava l’inici de l’expedient administratiu sancionador contra la menor Sra. 
XXXX, amb DNI 48187422-F, pels fets relatats a la denúncia de la Policia 
Local número 250046/2015, que posen de manifest de la conducció d’un gos 
considerat com a potencialment perillós per la menor VERENA FITA 
SALVADOR sense la corresponent llicència i sense el corresponent morrió per 
la via pública, concretament per l’Av. Francesc Macià, 115, en data 
04/04/2015.  
 
II. En data 14/05/2015 es va notificar a la interessada el decret d’inici 
esmentat, concedint-li un termini de 10 dies perquè presentés les al·legacions 
i proposta de proves que considerés pertinents per a la defensa dels seus 
drets o comuniqués el seu acolliment al Servei de Mesures en benefici de la 
Comunitat. 
 
Fonaments de dret 
 
1. Els fets contravenen els següents articles de l’ordenança municipal de 
tinença d’animals domèstics de companyia: 
 
L’article 27) estableix que “les persones que tinguin un gos potencialment 
perillós hauran de ser majors d’edat i han de sol·licitar i obtenir una llicència 
administrativa municipal. Tota persona que condueixi per espais públics un 
gos potencialment perillós haurà de disposar i portar a sobre la oportuna 
llicència.”. 
 
L’article 31.3) disposa que “ a les vies públiques, parts comunes d’immobles 
col·lectius, transports públics i llocs i espais d’ús públics en general, els 
gossos potencialment perillosos han d’anar obligatòriament lligats amb una 
cadena o corretja no extensible de menys de 2 metres i proveïts del 
corresponent morrió homologat adequat per la raça. No es pot portar més d’un 
gos per persona.”. 
 
2. La qualificació de la infracció administrativa respecte a la tinença de 
gossos o animals considerats com a potencialment perillosos sense la 
corresponent llicència és de falta molt greu, conforme disposa l’article 63.2 i 



 

 

pot correspondre la sanció de multa de 1.501 € a 3.000 €, segons estableix 
l’article 66.1.c. (o la que es proposi). 
 
3. La qualificació de la infracció administrativa respecte al fet de portar el 
gos sense el corresponent morrió és de falta greu, conforme disposa l’article 
62.2 i pot correspondre la sanció de multa de 751 € a 1.500 €, segons 
estableix l’article 66.1.b. (o la que es proposi). 
 
4. La competència per a la resolució de l’expedient correspon al Ple de 
l’Ajuntament, segons estableix l’article 13.b) de la Llei 10/1999, de 30 de juliol, 
sobre la tinença de gossos considerats com a potencialment perillosos. 
 
Per tot això, aquest Ple de l’Ajuntament aprova el següent 
 

ACORD: 
 
“PRIMER. IMPOSAR a la menor Sra. XXXX, amb DNI 48187422-F, la sanció 
de multa de mil cinc-cents un euros (1.501 €) per infracció de l’article 27 de 
l’ordenança municipal de tinença d’animals domèstics de companyia, segons 
consta a l’expedient. 
 
SEGON. IMPOSAR a la menor Sra. XXXX, amb DNI 48187422-F, la sanció 
de multa de set-cents cinquanta-un euros (751 €) per infracció de l’article 
31.3 de l’ordenança municipal de tinença d’animals domèstics de companyia, 
segons consta a l’expedient. 
 
Per tant, l’import total de les sancions imposades ascendeix a la 
quantitat de dos mil dos-cents cinquanta-dos euros (2.252 €). 
 
TERCER. Declarar que contra aquesta resolució, que és definitiva en via 
administrativa, es podrà interposar amb caràcter potestatiu recurs de reposició 
en el termini d’un mes a comptar des del dia següent a la recepció d’aquesta 
notificació.  
 
Contra la desestimació expressa del recurs de reposició, en el seu cas, o bé 
directament contra aquesta resolució, es podrà interposar recurs contenciós 
administratiu davant el jutjats contenciosos administratius de la província de 
Barcelona en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent al de la 
recepció de la notificació corresponent. 
 
QUART. Aquest ajuntament disposa de la institució del Defensor de la 
Ciutadania que té entre les seves competències defensar els drets dels 
ciutadans i de les ciutadanes de Vilanova i la Geltrú, en totes aquelles 
actuacions de l’Ajuntament i dels organismes que en depenen. El seu servei 



 

 

és gratuït.  Si teniu cap discrepància en relació a aquesta resolució, podeu 
sol·licitar la seva intervenció, sense que suspengui els terminis dels recursos 
corresponents. 
 
CINQUÈ. Comunicar el contingut d’aquest decret a l’interessat, fent-li saber 
els recursos que l’assisteixen, així com a l’instructor i a la secretària de 
l’expedient, a la Policia Local i al Departament de Medi Ambient.” 
 
 
Es vota la proposta, la qual s’aprova amb el resultat següent: 
 
   Vots a favor:  CiU (5), PSC (4), C’s (2), SOM VNG (2) i PP 
     (1) = 14 vots 
   Abstencions:  CUP (5) i ERC (4) = 9 vots 
 
 
Identificació de l’expedient 
Núm.exp.: 000037/2015-UES  
 
 
APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’ACORD DE RESOLUCIÓ D’EXPEDIENT 
SANCIONADOR REF 000037/2015-UES PER TINENÇA DE GOS 
CONSIDERAT COM A POTENCIALMENT PERILLÓS SENSE TENIR LA 
CORRESPONENT LLICÈNCIA I PORTAR-LO SENSE MORRIÓ PER LA VIA 
PÚBLICA. 
 
 
Relació de fets 
 
I. El decret de la Regidora de Serveis Viaris i Mobilitat de data 12/05/2015 
ordenava l’inici de l’expedient administratiu sancionador contra Sr. XXXX amb 
DNI 47840197-J, pels fets relatats a la denúncia número 253422/2015 de la 
Policia Local, que posen de manifest que el Sr XXXX conduïa per la via 
pública un gos considerat com a potencialment perillós sense la corresponent 
llicència i sense el corresponent morrió, en data 06/04/2015. 
 
II. En data 08/07/2015 i d’acord amb l’article 59.4 de la Llei 30/92, de 26 
de novembre, de Règim Jurídic de les administracions públiques i del 
procediment administratiu comú, i al no haver-se pogut notificar l’inici 
d’expedient sancionador, es va fer la publicació de l’acte administratiu al 
BOPB , així com, exposició pública del mateix a la web de l’Ajuntament de 
Vilanova i la Geltrú, concedint-li el termini de 10 dies per a la presentació 
d’al·legacions i proposta de proves que considerés convenients per a la 
defensa dels seus interessos. 



 

 

 
III. En data 10/04/2015 el senyor XXXX havia presentat un escrit en relació 
amb la denúncia de la Policia Local en què manifestava que el gos tenia totes 
les vacunes i el microxip i que estaven sol·licitades les llicències. 
 
IV. En el Decret d’inici de data 12/05/2015, esmentat al primer paràgraf, es 
comunicava que la llicència per a la tinença de gos potencialment perillós és 
personal,  que per tant la que havien sol·licitat a nom de la seva filla XXXX no 
era vàlida per al denunciat, sinó que el Sr. XXX havia de sol·licitar la seva 
pròpia llicència. 
 
V. En data 24/07/2015 l’instructor del procediment va dictar una proposta 
en què proposava imposar al senyor XXXX amb DNI 47840197-J, la sanció 
de multa de mil cinc-cents un euros (1.501 €) per contravenir l’article 27 de 
l’ordenança municipal de tinença d’animals domèstics de companyia (per no 
tenir la llicència corresponent) i la sanció de set-cents cinquanta-un euros (751 
€) per contravenir l’article 31.3 de la mateixa ordenança (per portar el gos 
sense morrió).  
 
Per tant, l’import total de les sancions imposades ascendia a la quantitat 
de dos mil dos-cents cinquanta-dos euros (2.252 €). 
 
VI. En data 23/09/2015 i d’acord amb l’article 59.4 de la Llei 30/92, de 26 
de novembre, de Règim Jurídic de les administracions públiques i del 
procediment administratiu comú, i al no haver-se pogut notificar la proposta de 
resolució esmentada, es va fer la publicació de l’acte administratiu al BOPB , 
així com, exposició pública del mateix a la web de l’Ajuntament de Vilanova i 
la Geltrú, concedint-li el termini de 10 dies per a la presentació d’al·legacions i 
proposta de proves que considerés convenients per a la defensa dels seus 
interessos. 
 
VI. En el termini concedit l’interessat no va presentar cap escrit 
d’al·legacions i proposta de prova ni va comunicar el seu acolliment al Servei 
de Mesures en benefici de la comunitat. 
 
Fonaments de dret 
 
1. Els fets contravenen els següents articles de l’ordenança municipal de 
tinença d’animals domèstics de companyia: 
 
L’article 27) estableix que “les persones que tinguin un gos potencialment 
perillós hauran de ser majors d’edat i han de sol·licitar i obtenir una llicència 
administrativa municipal. Tota persona que condueixi per espais públics un 



 

 

gos potencialment perillós haurà de disposar i portar a sobre la oportuna 
llicència.”. 
 
L’article 31.3) disposa que “ a les vies públiques, parts comunes d’immobles 
col·lectius, transports públics i llocs i espais d’ús públics en general, els 
gossos potencialment perillosos han d’anar obligatòriament lligats amb una 
cadena o corretja no extensible de menys de 2 metres i proveïts del 
corresponent morrió homologat adequat per la raça. No es pot portar més d’un 
gos per persona.”. 
 
2. La qualificació de la infracció administrativa respecte a la tinença de 
gossos o animals considerats com a potencialment perillosos sense la 
corresponent llicència és de falta molt greu, conforme disposa l’article 63.2 i 
pot correspondre la sanció de multa de 1.501 € a 3.000 €, segons estableix 
l’article 66.1.c. (o la que es proposi). 
 
3. La qualificació de la infracció administrativa respecte al fet de portar el 
gos sense el corresponent morrió és de falta greu, conforme disposa l’article 
62.2 i pot correspondre la sanció de multa de 751 € a 1.500 €, segons 
estableix l’article 66.1.b. (o la que es proposi). 
 
4. La competència per a la resolució de l’expedient correspon al Ple de 
l’Ajuntament, segons estableix l’article 13.b) de la Llei 10/1999, de 30 de juliol, 
sobre la tinença de gossos considerats com a potencialment perillosos. 
 
5. La Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les 
administracions públiques i del procediment administratiu comú, i el Reial 
Decret 1398/1993, de 4 d’agost, on s’aprova el reglament del procediment per 
a l’exercici de la potestat sancionadora. 
 
6. L’article 10.1 del Decret 278 de 09/11/1993 (DOGC 1827 – 29/11/1993) 
estableix el procediment sancionador. 
 
Pel que fa als criteris de graduació de les sancions, segons l’article 131 de la 
llei 30/1992, de 26 de novembre, de Regim Jurídic de les Administracions 
Públiques i del Procediment Administratiu Comú, en el present supòsit no 
concorre el supòsit de reincidència atès que, en el darrer any, no ha estat 
declarada ferma cap resolució per la mateixa infracció, quant a la 
intencionalitat queda acreditada la plena intencionalitat del fet objecte de 
sanció, sense que els prejudicis ocasionats als serveis de l’interés públic sigui 
rellevant. 
 
No cal fer cap pronunciament respecte a la valoració de la prova ni resoldre 
cap tipus d’al·legació atès que en aquest tràmit l’inculpat en cap moment ha 



 

 

presentat escrit d’al·legacions ni ha procurat cap prova en defensa del seu 
dret. 
 
Per tot això, aquest Ple de l’Ajuntament aprova el següent 
 

ACORD: 
 
“PRIMER. IMPOSAR a Sr. XXXX amb DNI 47840197-J, la sanció de multa 
de mil cinc-cents un euros (1.501 €) per infracció de l’article 27 de 
l’ordenança municipal de tinença d’animals domèstics de companyia, segons 
consta a l’expedient. 
 
SEGON. IMPOSAR a Sr. XXXX amb DNI 47840197-J, la sanció de multa de 
set-cents cinquanta-un euros (751 €) per infracció de l’article 31.3 de 
l’ordenança municipal de tinença d’animals domèstics de companyia, segons 
consta a l’expedient. 
 
Per tant, l’import total de les sancions imposades ascendeix a la 
quantitat de dos mil dos-cents cinquanta-dos euros (2.252 €). 
 
TERCER. Declarar que contra aquesta resolució, que és definitiva en via 
administrativa, es podrà interposar amb caràcter potestatiu recurs de reposició 
en el termini d’un mes a comptar des del dia següent a la recepció d’aquesta 
notificació.  
 
Contra la desestimació expressa del recurs de reposició, en el seu cas, o bé 
directament contra aquesta resolució, es podrà interposar recurs contenciós 
administratiu davant el jutjats contenciosos administratius de la província de 
Barcelona en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent al de la 
recepció de la notificació corresponent. 
 
QUART. Aquest ajuntament disposa de la institució del Defensor de la 
Ciutadania que té entre les seves competències defensar els drets dels 
ciutadans i de les ciutadanes de Vilanova i la Geltrú, en totes aquelles 
actuacions de l’Ajuntament i dels organismes que en depenen. El seu servei 
és gratuït.  Si teniu cap discrepància en relació a aquesta resolució, podeu 
sol·licitar la seva intervenció, sense que suspengui els terminis dels recursos 
corresponents. 
 
CINQUÈ. Comunicar el contingut d’aquest decret a l’interessat, fent-li saber 
els recursos que l’assisteixen, així com a l’instructor i a la secretària de 
l’expedient, a la Policia Local i al Departament de Medi Ambient.” 
 
Es vota la proposta, la qual s’aprova amb el resultat següent: 



 

 

 
   Vots a favor:  CiU (5), PSC (4), C’s (2), SOM VNG (2) i PP 
     (1) = 14 vots 
   Abstencions:  CUP (5) i ERC (4) = 9 vots 
 

 
 
CONTROL DELS ÒRGANS DE LA CORPORACIÓ: 

 
29. SERVEIS SOCIALS. DONAR COMPTE DELS INDICADORS 

SOCIALS DEL 2n i 3r TRIMESTRE 2015. (EXP. 617/2015-SSO) 
 

Relació de fets 
 
1. Atesa la moció aprovada pel ple en data 6 d’octubre de 2014, la qual 
literalment diu: 
 

“MOCIÓ PER DONAR COMPTE EN SEU PLENÀRIA DELS 
INDICADORS SOCIALS. 
 
Diferents informes publicats indiquen que la pobresa ha crescut a 
Catalunya com a conseqüència de la crisi econòmica perllongada que 
patim i una quarta part de la població catalana es troba en risc de 
pobresa.  Els ajuntaments, com a administració més propera, hem hagut 
de fer i fem front a aquesta situació que està esdevenint estructural per a 
moltes famílies. 
 
Malgrat que el govern de l’Estat i el de la Generalitat anuncien una millora 
en els indicadors econòmics, molt ens temem i a desgrat, que continuarem 
veient caure i patir a molta més gent. 
 
Des d’ICV entenem que hem d’estar escrupolosament atents i actius des 
de la nostra administració local i també col·lectivament, com a ciutat i 
ciutadania, per respondre el més eficientment a les situacions de 
vulnerabilitat socials actuals i les possibles futures. 
 
Atès que 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 un procediment de 
tramitació, informació i publicitat de les obligacions pendents de pagament 
i que cada trimestre aquest Ple rep aquesta informació. 
 
Atès que des d’ICV prioritzem l’acció municipal com l’eina avançada que 
ha respondre a les urgents necessitats de la gent; i que en aquest sentit 
per a fer un bon exercici d’actuació cal primerament tenir i compartir amb 
els grups polítics i la ciutadania, la demanda i diagnosi social el més 
ajustada possible a la realitat. 



 

 

 
Per tot això, aquest Ple de l’Ajuntament  
 

ACORDA 
 
“Donar compte en seu plenària dels indicadors socials següents: 
sol·licituds mensuals rebudes d’atenció als serveis socials, serveis 
educatius i ocupacionals; tipologia de les demandes; nivell de resposta i 
resolució; així com els recursos econòmics i humans destinats.” 

 
2. Atès que en compliment de l’esmentada moció s’han elaborat els següents 
indicadors socials que s’annexen al present acord: 
 
- Dades serveis socials segon i tercer trimestre 2015 

- Dades IMET 

 
Fonaments de dret 
 
Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei 
municipal i de règim local de Catalunya, i Llei 7/85, de 2 d’abril, reguladora de 
les bases de règim local. 
 
Per tot això,  
 
ES DÓNA COMPTE al Ple de l’Ajuntament dels indicadors socials del segon i 
tercer trimestre de l’any 2015. 
 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 
 



 

 

INDICADORS SOCIALS DE L’INSTITUT MUNICIPAL D’EDUCACIÓ I TREBALL (IMET) 
 
(Dades a 20 de novembre de 2015) 
 

INDICADORS gener febrer març abril 

EDUCACIÓ TREBALL EDUCACIÓ TREBALL EDUCACIÓ TREBALL EDUCACIÓ TREBALL Nombre consultes 
rebudes a l'IMET 152 731 234 470 761 417 270 425 

VNG GARRAF VNG GARRAF VNG GARRAF VNG GARRAF índex d'atur 
17,7 16,01 17,58 15,86 17,4 15,69 17,17 15,32 

27,78% 20% 5,56% 9,52% Grau d'inserció 
borsa de treball 
de l'IMET   

 
maig juny juliol agost setembre 

EDUCACIÓ TREBALL EDUCACIÓ TREBALL EDUCACIÓ TREBALL EDUCACIÓ TREBALL EDUCACIÓ TREBALL 

429 404 514 317 327 240 122 90 464 486 
VNG GARRAF VNG GARRAF VNG GARRAF VNG GARRAF VNG GARRAF 

16,47 14,65 15,77 13,89 15,42 13,59 17,8 16,95 18,22 17,4 

20,83% 55,56% 102,44% * 28,57% 15% 

 
* El tant per cent és superior al 100% al cobrir-se llocs de treball d’ofertes de mesos anteriors. 

 
 

NOMBRE TOTAL 
(CURS 2014-2015) % BONIFICACIÓ / OBSERVACIONS  

5 3  del 10% / 2 del 20% 

NOMBRE TOTAL 
(CURS 2015-2016) % BONIFICACIÓ / OBSERVACIONS  

Nombre bonificacions 
Escola Municipal d'Art 

i Disseny  

3 1 del 5% / 1 del 10 % / 1 del 20% 

NOMBRE TOTAL 
(CURS 2014-2015) % BONIFICACIÓ / OBSERVACIONS  

13 2 del 20% / 1 del 35% / 10 del 50% 

NOMBRE TOTAL 
(CURS 2015-2016) % BONIFICACIÓ / OBSERVACIONS  

Nombre bonificacions 
Escola Conservatori 
Municipal de Música 
Mestre Montserrat  

5 1 del 35% / 4 del 50% 

NOMBRE TOTAL 
(CURS 2014-2015) % BONIFICACIÓ / OBSERVACIONS  

12 12 al 50% (8 de la Baldufa i 4 de l'Escateret) 

NOMBRE TOTAL 
(CURS 2015-2016) % BONIFICACIÓ / OBSERVACIONS  

Nombre bonificacions 
llars municipals (La 

Baldufa i L'Escateret) 

9 9 al 50% (5 de la Baldufa i 4 de l'Escateret) 

NOMBRE TOTAL 
(CURS 2014-2015) % BONIFICACIÓ / OBSERVACIONS 

Nombre bonificacions 
Escola Formació 
Aeronàutica de 3 3 al 100% (alumnes amb notes del 100%) 



 

 

NOMBRE TOTAL 
(CURS 2015-2016) % BONIFICACIÓ / OBSERVACIONS  

Vilanova i la Geltrú 

2 (sol·licituds) 2 sol·licituds amb % en funció de la renda 

NOMBRE TOTAL 
(CURS 2014-2015) % AJUTS / OBSERVACIONS  

764 105 al 30% / 393 al 50% / 266 al 100% 

NOMBRE TOTAL 
(CURS 2015-2016) % AJUTS / OBSERVACIONS  

Nombre ajudes 
menjadors escolars. 

938 148 al 30% / 482 al 50% / 308 al 100% 

 

 
El Ple es dóna per assabentat. 
 
 
 

MOCIONS 

 
Grup Municipal de la CUP 

 
30. MOCIÓ PER A LA MILLORA DE LA GESTIÓ DELS RESIDUS 

MUNICIPALS A VILANOVA I LA GELTRÚ. 
 

Vilanova genera cada any 33.000 tones de residus municipals, de les quals 
només un 34% es recullen selectivament. Si d’aquests residus es descompten 
els impropis (residus que no són separats correctament), s’obté que només un 
27% de tots els residus que genera la ciutat es destinen a reciclatge. 
 
Aquest nivell de reciclatge contrasta amb el d’altres municipis catalans, com 
és el cas de Matadepera (amb un 90% de recollida selectiva), Tiana (86%), 
Sant Sadurní d’Anoia (79%), Manlleu (71%) o Girona (46%). I es troba molt 
per sota de l’objectiu del 60% de recollida selectiva que estableix l’Agència de 
Residus de Catalunya al Programa General de Prevenció i Gestió de Residus i 
Recursos de Catalunya per al 2020. 
 
A Vilanova, la recollida selectiva ha mostrat una tendència decreixent en els 
últims anys, passant d’un índex del 44% el 2010 al 34% actual. 



 

 

 
La baixada s’ha produït en gairebé totes les fraccions que es recullen 
selectivament: paper/cartró, envasos i orgànica. Només la recollida de vidre 
mostra una tendència lleugerament creixent.  
 
D’altra banda, la qualitat dels materials recollits, en especial l’orgànica, és 
baixa: l’any 2015, un 12% dels residus recollits al contenidor d’orgànica eren 
impropis, i aquest nivell va arribar al 20% en l’últim trimestre de l’any. Això 
dificulta, o fins i tot impossibilita, el reciclatge de la fracció orgànica, i l’esforç 
que fan els ciutadans separant els residus a la llar pot ser inútil, ja que el 
compost que es produeix no es pot emprar als camps. 

 



 

 

Les conseqüències d’aquesta davallada en reciclatge no són només 
ambientals (cada cop enviem més residus a l’abocador, amb el malbaratament 
de recursos que això representa i l’impacte ambiental que genera, 
principalment pel que fa al canvi climàtic), sinó també econòmiques: més 
residus enviats a tractament finalista representen més costos per a 
l’ajuntament i menys ingressos provinents de la valorització de materials. Cal 
tenir en compte que la recollida i tractament de residus representa una de les 
partides més importants de l’Ajuntament (només la recollida suposa un cost de 
6 milions i mig d’euros l’any). 
 
El desembre de 2013 el Ple de Vilanova va aprovar una moció presentada per 
la CUP per millorar els percentatges de reciclatge, reducció i reutilització de 
residus urbans. Aquesta moció incloïa cinc acords que, a data d’avui, no s’han 
dut a terme. 
 
Per tot això, des de la Candidatura d’Unitat Popular proposem al Ple de 
Vilanova i la Geltrú l’adopció del següent  
 

ACORD 
 
“PRIMER. El Ple de Vilanova i la Geltrú es compromet a millorar la gestió dels 
residus municipals, i a assolir un índex de recollida selectiva bruta del 60% el 
2020, d’acord amb l’objectiu establert al Programa General de Prevenció i 
Gestió de Residus i Recursos de Catalunya. 
 
SEGON. Per tal d’assolir aquest objectiu, l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú 
durà a terme les següents accions durant el proper any 2016: 
 

• Unificar en una sola plana web, àgil, didàctica i útil, tota la informació 
existent entorn la recollida de residus i el seu reciclatge (serveis i 
horaris Punt Net, taxes, desglossament del cost del servei, 
percentatges de reciclatge a la ciutat, llocs i horaris de la deixalleria 
mòbil, quins residus van a cada contenidor, etc.), i consells per a la 
reducció i la reutilització. 

• Realitzar una campanya informativa sobre la gestió de residus, en què 
s’informi als veïns de la situació actual (resultats, cost del servei, etc.) i 
dels mitjans que l’Ajuntament posa a disposició dels veïns per tal de 
facilitar el reciclatge dels residus. Emprar, per a aquesta campanya, tots 
els mitjans de què disposa l’ajuntament: departament de participació, 
mitjans de comunicació propis, centres cívics, etc. I publicar articles i 
anuncis relacionats amb la gestió dels residus en mitjans locals no 
municipals com el Diari de Vilanova. 

• Fer un estudi de la contenerització existent (disponibilitat de 
contenidors per a la recollida selectiva) i modificar si cal el nombre i 



 

 

ubicació dels contenidors per tal que cap ciutadà s’hagi de desplaçar 
més de 100 metres per dipositar els residus. Augmentar el nombre de 
contenidors de recollida selectiva (especialment d’envasos i 
paper/cartró) i reduir el nombre de contenidors de resta. 

• Instal·lar materials informatius a les àrees d’aportació de residus (àrees 
de contenidors), per tal que els ciutadans sàpiguen clarament què va a 
cada contenidor. 

• Millorar la recollida comercial de cartró: dur a terme una campanya per 
assolir noves adhesions al model de recollida porta a porta. 

• Potenciar l’autocompostatge dels residus orgànics, mitjançant una 
campanya informativa i la subvenció de compostadors, tant a les llars 
amb jardí (compostadors de jardí) com a les vivendes plurifamiliars 
(vermicompostadors). Fer un seguiment de les llars que realitzen el 
compostatge dels residus per tal de quantificar els residus gestionats 
per aquesta via. 

• Potenciar el compostatge comunitari, instal·lant compostadors de gran 
volum en parcs i jardins municipals. Realitzar una campanya per tal que 
els veïns hi puguin participar. 

 
TERCER. El gener de 2017, un cop es disposi de les dades de gestió de 
residus municipals del 2016, es farà una avaluació de l’impacte de les 
mesures aplicades, i s’estudiarà l’aplicació de les mesures següents de cara a 
l’any 2017: 
 

• Realitzar un pla detallat sobre l’oportunitat, necessitats i condicions 
d’assumir la recollida de residus urbans mitjançant el model porta a 
porta, com a mínim per a les fraccions resta i orgànica, en vistes a la 
nova licitació del contracte de recollida de residus. Aquest pla hauria 
d’incloure una valoració econòmica del cost de la recollida i dels costos 
de tractament previstos. 

• Realitzar un estudi per millorar la fiscalitat local dels residus, incloent 
més incentius a la taxa de brossa per separar els residus, i repartint els 
costos de la gestió de residus de forma més equitativa entre els 
ciutadans i les activitats econòmiques. 

• Crear una xarxa de comerços col·laboradors en la recollida selectiva. 
Donar informació als establiments (especialment bars, restaurants, 
establiments de menjar i mercats) sobre la recollida separada i fer un 
seguiment de la quantitat i qualitat dels residus generats en els 
establiments comercials.  

• Posar a disposició dels ciutadans un telèfon d’atenció mitjançant el qual 
es resolguin consultes sobre la gestió dels residus a la ciutat: on dur els 
residus, quin és l’horari de la deixalleria, com reduir la quantitat de 
residus a la llar, com reciclar els residus orgànics a la llar, etc. 



 

 

• Crear la figura de l’agent cívic de residus, que faci un seguiment de la 
gestió dels residus a peu de carrer. 

• Habilitar la deixalleria perquè s’hi puguin dur a terme activitats de 
reparació i reutilització de productes. 

• Crear una xarxa de comerços de reparació i de segona mà i difondre’ls 
a través dels mitjans propis de l’Ajuntament. 

• Augmentar la freqüència del mercat de segona mà, de trimestral a 
mensual. 

• Realitzar una campanya de comunicació específica per a la fracció 
orgànica. 

 
QUART. Notificar aquests acords a la Mancomunitat Penedès-Garraf, al 
Consell Comarcal del Garraf i a l’Agència de Residus de Catalunya.” 
 
 
Es proposa un text alternatiu a la moció, pactat i simplificat, així com una 
transacció que es deriva del debat de la moció.  Es vota la moció amb els 
canvis proposats, la qual s’aprova per unanimitat dels presents, amb un total 
de 23 vots (5 vots de CiU, 4 del PSC, 5 de la CUP, 4 d’ERC, 2 de C’s, 2 de 
Som VNG i 1 del PP) . 
 
El text aprovat és el següent: 
 
Vilanova genera cada any 33.000 tones de residus municipals, de les quals 
només un 34% es recullen selectivament. Si d’aquests residus es descompten 
els impropis (residus que no són separats correctament), s’obté que només un 
27% de tots els residus que genera la ciutat es destinen a reciclatge. 
 
Aquest nivell de reciclatge contrasta amb el d’altres municipis catalans, com 
és el cas de Matadepera (amb un 90% de recollida selectiva), Tiana (86%), 
Sant Sadurní d’Anoia (79%), Manlleu (71%) o Girona (46%). I es troba molt 
per sota de l’objectiu del 60% de recollida selectiva que estableix l’Agència de 
Residus de Catalunya al Programa General de Prevenció i Gestió de Residus i 
Recursos de Catalunya per al 2020. 
 
A Vilanova, la recollida selectiva ha mostrat una tendència decreixent en els 
últims anys, passant d’un índex del 44% el 2010 al 34% actual. 



 

 

 
La baixada s’ha produït en gairebé totes les fraccions que es recullen 
selectivament: paper/cartró, envasos i orgànica. Només la recollida de vidre 
mostra una tendència lleugerament creixent.  
 
D’altra banda, la qualitat dels materials recollits, en especial l’orgànica, és 
baixa: l’any 2015, un 12% dels residus recollits al contenidor d’orgànica eren 
impropis, i aquest nivell va arribar al 20% en l’últim trimestre de l’any. Això 
dificulta, o fins i tot impossibilita, el reciclatge de la fracció orgànica, i l’esforç 
que fan els ciutadans separant els residus a la llar pot ser inútil, ja que el 
compost que es produeix no es pot emprar als camps. 

 



 

 

Les conseqüències d’aquesta davallada en reciclatge no són només 
ambientals (cada cop enviem més residus a l’abocador, amb el malbaratament 
de recursos que això representa i l’impacte ambiental que genera, 
principalment pel que fa al canvi climàtic), sinó també econòmiques: més 
residus enviats a tractament finalista representen més costos per a 
l’ajuntament i menys ingressos provinents de la valorització de materials. Cal 
tenir en compte que la recollida i tractament de residus representa una de les 
partides més importants de l’Ajuntament (només la recollida suposa un cost de 
6 milions i mig d’euros l’any). 
 
El desembre de 2013 el Ple de Vilanova va aprovar una moció presentada per 
la CUP per millorar els percentatges de reciclatge, reducció i reutilització de 
residus urbans. Aquesta moció incloïa cinc acords que, a data d’avui, no s’han 
dut a terme. 
 
Per tot això, aquest Ple de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú 
 

ACORDA: 
 
“PRIMER. El Ple de Vilanova i la Geltrú es compromet a millorar la gestió dels 
residus municipals, i a treballar per assolir un índex de recollida selectiva bruta 
del 60% l’any 2020, d’acord amb l’objectiu establert al Programa General de 
Prevenció i Gestió de Residus i Recursos de Catalunya. 
 
SEGON. Per tal d’assolir aquest objectiu, la Comissió Informativa de Territori i 
Espai Urbà acordarà, en el termini de dos mesos, un document que contingui 
accions de millora de la gestió dels residus a dur a terme durant l’any 2016, i 
proposarà la inclusió en el pressupost de les partides necessàries per a dur-
les a terme.  Aquestes accions aniran orientades a: 
 
- Millorar la comunicació en matèria de gestió de residus, tant als ciutadans 

com a les activitats econòmiques, i en especial al sector hostaler. 
 
-  Intensificar les accions de sensibilització en matèria de gestió de residus. 
 
- Millorar els mitjans disponibles per a la recollida selectiva dels residus 

(contenidors, deixalleria, etc.) 
 
TERCER. El gener de 2017, un cop es disposi de les dades de gestió de 
residus municipals del 2016, es farà una avaluació de l’impacte de les 
mesures aplicades, i s’estudiarà l’aplicació de les mesures addicionals de cara 
a l’any 2017, que també seran incloses al pressupost corresponent. 

 



 

 

QUART. Notificar aquests acords a la Mancomunitat Penedès-Garraf, al 
Consell Comarcal del Garraf i a l’Agència de Residus de Catalunya.” 
 
 
 

31. MOCIÓ PER RECUPERAR LA GESTIÓ I LA RECAPTACIÓ 
D’IMPOSTOS. 

 
L’any 2009 l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú va delegar a través d’un 
conveni les competències de recaptació i gestió d’una sèrie d’impostos i tributs 
a la Diputació de Barcelona. El motiu esgrimit per l’aleshores regidor 
d’Hisenda, Albert Sanabra, consistia en la dificultat per part de l’Ajuntament de 
recaptar les multes de circulació, ja que en els casos de vehicles fora del 
terme municipal es feia impossible d’executar i fer el seguiment de les multes. 
Amb el temps, els impostos i tributs que s’han delegat a la Diputació han anat 
augmentant i avui ja són la gran majoria els que estan gestionats fora de 
l’Ajuntament. 
 
Segons les dades de què disposa la CUP, l’augment en la recaptació de 
multes no es correspon a la millora anunciada el 2009. De fet, els 
percentatges de recaptació són similars als d’aquells moments. Al mateix 
temps, aquesta gestió externa suposa una pèrdua d’ingressos, ja que la 
Diputació es queda totes les operacions de constrenyiment i d’execució fora 
de termini, a més d’un percentatge sobre el total de la recaptació. Atesa la 
delicada situació pressupostària i de tresoreria de l’Ajuntament, sembla 
prudent com a mínim plantejar-se si s’ha de seguir renovant el conveni, tal i 
com han fet diversos governs des d’aleshores sense valorar-ne la seva 
idoneïtat. 
 
Tenint en compte que abans de 2009 la gestió i recaptació d’impostos es duia 
a terme per part d’unitats de l’Ajuntament de forma solvent, la plantilla del 
consistori està sobradament preparada per complir aquesta funció. Per tant, 
resulta evident que hi ha raons de pes per debatre obertament la necessitat de 
recuperar les competències en matèria de recaptació d’impostos i tributs, tant 
per qüestions econòmiques com d’eficiència i d’autonomia municipals. 
 

ACORD 
 
“PRIMER. El Departament d’Intervenció quantificarà l’import total que la 
Diputació de Barcelona ingressa per gestionar i recaptar els impostos, taxes, 
multes i tributs de l’Ajuntament de Vilanova. El document recollirà les xifres 
anuals des de la cessió d’aquestes competències l’any 2009. 
 



 

 

SEGON. Un grup de tècnics d’Intervenció, de Recursos Humans i de 
Recaptació elaboraran un pla de recuperació de les competències 
esmentades, que quantifiqui les necessitats, els costos i l’estalvi que 
comportaria que l’Ajuntament tornés a gestionar i recaptar els dits impostos. 
 
TERCER. Un cop presentada la documentació, es debatrà en Comissió 
Informativa. Les conclusions que se n’extreguin s’elevaran al Ple, amb el 
propòsit de portar a votació la conveniència o no de recuperar el servei de 
gestió i recaptació dels impostos i tributs. 
 
QUART. Els punts anteriors han de finalitzar com a mínim sis mesos abans 
que es renovi automàticament el conveni actual amb la Diputació de 
Barcelona.” 
 
 
Es vota la moció, la qual s’aprova per unanimitat dels presents, amb un total 
de 23 vots (5 vots de CiU, 4 del PSC, 5 de la CUP, 4 d’ERC, 2 de C’s, 2 de 
Som VNG i 1 del PP) . 
 

 
32. MOCIÓ PER A LA PROMOCIÓ DEL GRAFIT ARTÍSTIC. 

 
Els orígens del grafit, en tant que inscripció o dibuix fet en una paret, es 
remunten a èpoques anteriors a l’aparició de l’escriptura. La utilització de les 
parets com a suport de missatges o d’expressions artístiques ha estat sempre 
present en la història de la humanitat. En el seu sentit més modern, però, el 
grafit va aparèixer a la dècada dels setanta a la ciutat de Nova York. Al 
començament van ser, només, simples signatures que, repetides una i altra 
vegada per tota la ciutat, volien ser un acte d’afirmació personal. Més 
endavant, aquestes signatures –els anomenats “tags”– es van anar complicant 
amb la combinació de textures, traços, colors i ombres fins que, en alguns 
casos, van esdevenir autèntiques obres d’art al carrer. Des de llavors, aquesta 
mostra d’art efímer s’ha anat desenvolupant i estenent per ciutats de tot el 
món. Alguns dels artistes que s’hi han dedicat –com ara Keith Haring, Jean-
Michel Basquiat o Bansky– han estat reconeguts a nivell mundial. 
 
Moltes ciutats han fet campanyes per promocionar aquest art donant facilitats 
als artistes que s’hi dediquen; en podem trobar mostres arreu (per exemple, 
Londres, on s’han arribat a editar guies amb els murals més destacats, o 
Xixón, on es va tirar endavant un projecte per decorar les caixes de registre). 
Alhora, moltes escoles d’art han inclòs aquesta disciplina en els seus plans 
d’estudi. 
 



 

 

A la nostra ciutat, ja fa anys que grups de joves –organitzats o no en 
col·lectius– utilitzen aquesta forma d’expressió com una manera d’introduir-se 
en el món de l’art i com una alternativa d’oci. Sempre ha estat, però, una 
activitat criminalitzada i, a causa de la persecució a què es veuen sotmesos, 
difícilment poden dedicar prou temps i esforç a les seves obres. 
 
No s’ha de confondre aquesta expressió artística amb les pintades o els tags. 
L’habilitació de murs per a la pràctica del grafit artístic facilitaria la feina dels 
artistes de carrer, donaria un valor afegit a espais de la ciutat i podria evitar 
que es pintés en llocs no desitjats. 
 
Per tot això, aquest Ple de l’Ajuntament 
 

ACORDA 
 
“PRIMER. Elaborar un cens de murs de titularitat municipal que puguin posar-
se a disposició dels grafiters perquè aquests hi puguin fer les seves obres 
lliurement. 
 
SEGON. Habilitar o construir un mur de grans dimensions en què els grafiters 
puguin actuar lliurement. 
 
TERCER. Negociar amb altres institucions, empreses i particulars perquè 
aquests puguin cedir murs de la seva propietat amb la mateixa finalitat. 
 
QUART. Difondre aquest cens en un apartat específic del web de 
l’Ajuntament.” 
 
 
Es vota la moció, la qual s’aprova per unanimitat dels presents, amb un total 
de 23 vots (5 vots de CiU, 4 del PSC, 5 de la CUP, 4 d’ERC, 2 de C’s, 2 de 
Som VNG i 1 del PP) . 
 
 

Grup Municipal de SOM VNG 
 
33. MOCIÓ PER A LA CREACIÓ DE L’OBSERVATORI DE LA 

TRANSPARÈNCIA DE VILANOVA I LA GELTRÚ. 
 
(Aquesta moció es RETIRA de l’ordre del dia) 
 

 
 



 

 

34. MOCIÓ DE SUPORT A UN REFERÈNDUM ALS I A LES 
ESTUDIANTS DEL SISTEMA UNIVERSITARI CATALÀ SOBRE 
L’APLICACIÓ DEL DECRET 43/2015. 

 
Els i les estudiants de les universitats de Catalunya, com a principals afectats 
per l’aplicació del Decret 43/2015 (conegut popularment com a 3+2), de 
reforma del sistema universitari espanyol, i no havent obtingut resposta les 
seves demandes dins les institucions educatives universitàries, utilitzarà el 
referèndum com a eina democràtica per reobrir el debat sobre la qüestió. 
 
Atès que: 
 
- El sistema universitari català s’ha caracteritzat per la seva manca de diàleg 

entre col·lectius universitaris a l’hora de prendre decisions que afecten tota la 
comunitat. 

 
- Als darrers anys s’han imposat reformes acadèmiques, augments de taxes i 

altres qüestions, evitant el debat polític i ometent l’opinió dels i les 
estudiants, una part vital del sector educatiu. 

 
- Les institucions universitàries no han escoltat les demandes de l’estudiantat i 

han pres decisions vinculants sense la seva participació real a cap dels 
òrgans de decisió, com ara el CIC. 

 
- L’estudiantat conforma el major gruix de la comunitat educativa i és el 

principal afectat pel Decret de manera directa. 
 
- Actualment ens trobem en un escenari en què es començarà a canviar el 

model educatiu universitari, englobat en el Decreto de Flexibilización del 
Sistema Universitario Español, que pretén transformar el model universitari i 
augmentar encara més la dificultat d’accés a l’educació. 

 
- El moviment estudiantil es proposa organitzar un referèndum entre l’alumnat 

que permetrà saber quin és el posicionament d’aquest respecte el sistema 
d’un nou model universitari. 

 
- El referèndum pretén esdevenir una eina democràtica amb els objectius de 

generar un debat sa al voltant de la qüestió i que les institucions acatin el 
mandat ciutadà que s’hi manifesti. 

 
Per tots aquests motius, aquest Ple de l’Ajuntament 
 

ACORDA 
 



 

 

“PRIMER. Manifestar el ple suport i l’adhesió de l’Ajuntament de Vilanova i la 
Geltrú a la proposta de realització d’un referèndum sobre el Decret entre 
l’alumnat de les universitats públiques catalanes. 
 
SEGON. Instar el Govern de la Generalitat de Catalunya a obrir un procés 
participatiu de debat entorn l’aplicació d’un hipotètic 3+2, que compti amb la 
representació estudiantil corresponent. 
 
TERCER. Trametre aquest acord a la Secretaria General d’Universitats de la 
Generalitat i sol·licitar que aquest òrgan el faci arribar als equips de govern de 
les universitats públiques de la seva competència.” 
 
 
Es vota la moció, la qual s’aprova per unanimitat dels presents, amb un total 
de 23 vots (5 vots de CiU, 4 del PSC, 5 de la CUP, 4 d’ERC, 2 de C’s, 2 de 
Som VNG i 1 del PP). 
 
 

Grups Municipals de CiU i ERC, amb el suport de la CUP 
 

35. MOCIÓ DE SUPORT A LA RESOLUCIÓ 1/XI DEL PARLAMENT 
DE CATALUNYA. 

 
Abans d’iniciar-se el debat d’aquesta moció, la Sra. Carmen Reina manifesta, 
en nom del grup municipal de C’s, que el seu grup no participarà en el debat ni 
en la votació d’aquesta moció, ja que entenen que no s’hauria ni tan sols de 
debatre ni utilitzar la institució municipal per a temes no competencials, i 
menys per donar suport i adhesió del nostre ajuntament, com diu el punt 
primer dels acords, ja que existeix una suspensió cautelar per part del Tribunal 
Constitucional referent a la Resolució que va aprovar el Parlament de 
Catalunya, amb el vot en contra, entre d’altres, del grup parlamentari de C’s.  
Demanen també que no siguin comptabilitzats els seus vots com d’abstenció. 
 
Segons explicació del secretari, al no ser presents ni en el debat ni en la 
votació, els seus vots no es comptabilitzaran com d’abstenció. 
 
El text de la moció és el següent: 
  
El Ple del Parlament de Catalunya, en la sessió del dia 9 de novembre de 
2015, va aprovar la següent 

RESOLUCIÓ 
 
“Primer. El Parlament de Catalunya constata que el mandat democràtic 
obtingut a les passades eleccions del 27 de setembre del 2015 es basa en 



 

 

una majoria en escons de les forces parlamentàries que tenen l’objectiu que 
Catalunya esdevingui un estat independent i en una àmplia majoria sobiranista 
en vots i escons que aposta per l’obertura d’un procés constituent no 
subordinat. 
 
Segon. El Parlament de Catalunya declara solemnement l’inici del procés de 
creació d’un estat català independent en forma de república. 
 
Tercer. El Parlament de Catalunya proclama l’obertura d’un procés constituent 
ciutadà, participatiu, obert, integrador i actiu per tal de preparar les bases de la 
futura constitució catalana.  
 
Quart. El Parlament de Catalunya insta el futur govern a adoptar les mesures 
necessàries per fer efectives aquestes declaracions. 
 
Cinquè. El Parlament de Catalunya considera pertinent iniciar en el termini 
màxim de trenta dies la tramitació de les lleis de procés constituent, de 
seguretat social i d’hisenda pública. 
 
Sisè. El Parlament de Catalunya, com a dipositari de la sobirania i com a 
expressió del poder constituent, reitera que aquesta cambra i el procés de 
desconnexió democràtica de l’Estat espanyol no se supeditaran a les 
decisions de les institucions de l’Estat espanyol, en particular del Tribunal 
Constitucional, que considera mancat de legitimitat i de competència arran de 
la sentència de juny del 2010, sobre l’Estatut d’autonomia de Catalunya, votat 
prèviament pel poble en referèndum, entre altres sentències. 
 
Setè. El Parlament de Catalunya ha d’adoptar les mesures necessàries per a 
obrir aquest procés de desconnexió de l’Estat espanyol, d’una manera 
democràtica, massiva, sostinguda i pacífica que permeti l’apoderament de la 
ciutadania a tots els nivells i es basi en una participació oberta, activa i 
integradora. 
 
Vuitè. El Parlament de Catalunya insta el futur govern a complir exclusivament 
les normes o els mandats emanats d’aquesta cambra, legítima i democràtica, 
a fi de blindar els drets fonamentals que puguin resultar afectats per decisions 
de les institucions de l’Estat espanyol, com els especificats en l’annex 
d’aquesta resolució. 
 
Novè. El Parlament de Catalunya declara la voluntat d’iniciar negociacions per 
tal de fer efectiu el mandat democràtic de creació d’un estat català 
independent en forma de república i acorda posar-ho en coneixement de 
l’Estat espanyol, de la Unió Europea i del conjunt de la comunitat 
internacional. 



 

 

 
Annex. Mesures que haurà d’aplicar el futur govern destinades a blindar drets 
fonamentals afectats per decisions de les institucions de l’Estat espanyol. 
 

1. Pobresa energètica 
Per tal de garantir que cap persona no es vegi privada de l’accés als 
subministraments bàsics, el futur govern ha de desplegar les mesures 
per a evitar la pobresa energètica aprovades per la Llei 24/2015, de 29 
de juliol, de mesures urgents per a afrontar l’emergència en l’àmbit de 
l’habitatge i la pobresa energètica, de manera que es garanteixi el dret 
d’accés als subministraments bàsics d’aigua potable, de gas i 
d’electricitat a les persones i unitats familiars en situació de risc 
d’exclusió residencial, mentre duri aquesta situació. 
 

2. Habitatge 
Per tal de garantir que cap persona no es vegi privada de l’accés a un 
habitatge digne, el futur govern ha de treballar en l’aplicació del nou 
marc normatiu que regula la Llei 24/2015, de 29 de juliol, de mesures 
urgents per a afrontar l’emergència en l’àmbit de l’habitatge i la pobresa 
energètica. En aquest marc, el futur govern ha de garantir que en 
processos de desnonament de l’habitatge habitual que afectin persones 
i unitats familiars en situació de risc d’exclusió residencial es compleixi, 
per a poder fer efectiu el desnonament, el principi de reallotjament 
adequat de les persones i unitats familiars afectades. 
 
Així mateix, de forma urgent, el futur govern ha de dur a terme 
modificacions normatives que permetin fer efectives les disposicions de 
la dita Llei 24/2015, com és el cas del reglament de funcionament de 
les meses de valoració per a l’adjudicació d’habitatges per a situacions 
d’emergències econòmiques i socials i per a altres casos de necessitats 
especials en l’àmbit de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya. 
 

3. Sanitat 
En l’àmbit de les polítiques de salut, el futur govern ha de garantir 
l’accés universal a l’atenció sanitària pública i de qualitat, per mitjà del 
Servei Català de la Salut (CatSalut), a totes les persones que viuen a 
Catalunya. Cap persona no en pot quedar exclosa per raó d’origen, 
tingui o no la condició d’assegurada o beneficiària del Sistema Nacional 
de Salut, i amb independència de si consta o no en el padró. Així 
mateix, cap ciutadà no es pot veure privat d’assistència farmacèutica 
per motius econòmics. 
 



 

 

D’acord amb diverses resolucions aprovades pel Parlament, no es 
poden dur a terme nous concursos per a la gestió de centres d’atenció 
primària. 
 

4. Educació 
El Parlament de Catalunya va interposar un recurs d’inconstitucionalitat 
contra bona part de l’articulat de la Llei orgànica 8/2013, del 9 de 
desembre, de millora de la qualitat educativa, recurs que fou admès a 
tràmit el 3 d’abril de 2014. En aquesta impugnació, avalada pel 
dictamen del Consell de Garanties Estatutàries, s’argumentava que els 
preceptes impugnats de la dita llei orgànica són contraris a les 
competències que corresponen a la Generalitat en aquesta matèria, 
contraris al model educatiu català determinat per la Llei d’educació de 
Catalunya i contraris als consensos obtinguts pel conjunt de la 
comunitat educativa. En coherència amb aquest recurs, el futur govern 
ha de vetllar en la seva actuació en matèria d’educació per la plena 
vigència i el respecte de les competències establertes en favor de les 
administracions catalanes i per mantenir-hi els consensos obtinguts pel 
conjunt de la comunitat educativa. 
 

5. Garantia de les llibertats públiques 
El Parlament de Catalunya va interposar un recurs d’inconstitucionalitat 
contra alguns articles de la Llei Orgànica 4/2015, de protecció de la 
seguretat ciutadana, recurs que fou admès a tràmit el 21 de juliol de 
2015. En aquesta impugnació, avalada pel dictamen del Consell de 
Garanties Estatutàries, s’argumentava que els preceptes impugnats de 
la dita llei orgànica són contraris a drets fonamentals emparats per 
textos internacionals com la Declaració universal dels drets humans o el 
Conveni europeu dels drets humans i per la jurisprudència del Tribunal 
Europeu dels Drets Humans. En coherència amb aquest recurs, el futur 
govern ha de vetllar en la seva actuació en matèria de seguretat 
ciutadana per la plena vigència i el respecte dels drets fonamentals 
esmentats. 
 

6. Administracions locals 
Amb l’afany de garantir les plenes competències de les administracions 
locals catalanes en servei de l’interès general, el futur govern ha de 
proporcionar-los les eines de suport necessàries per a deixar sense 
efecte els preceptes de la Llei de l’Estat 27/2013, de 27 de desembre, 
de racionalització i sostenibilitat de l’Administració local, promulgada de 
resultes de la Llei orgànica 2/2012, del 27 d’abril, d’estabilitat 
pressupostària i sostenibilitat financera, dictada en desplegament de 
l’article 135 de la Constitució espanyola, relatius a la limitació de 



 

 

competències als ens locals, al control del cost dels serveis i a 
l’obligació de la priorització de l’activitat econòmica privada. 
 

7. Refugiats 
A fi de poder donar resposta a la greu situació humanitària que viuen 
els refugiats, el futur govern ha de generar un marc de relacions amb 
l’Alt Comissionat de les Nacions Unides per als Refugiats (ACNUR) 
amb l’objectiu de donar acollida i asil al màxim nombre de persones 
refugiades, més enllà de les decisions adoptades en aquest àmbit pel 
Govern espanyol. 
 

8. Dret a l’avortament 
En matèria de dret a l’avortament, el futur govern s’ha de regir pel que 
estipula la Llei 17/2015, del 21 de juliol, d’igualtat efectiva de dones i 
homes. 
 

9. Finançament d’un pla de xoc social i gestió del deute 
Per tal d’alliberar recursos per a dotar financerament un pla de xoc 
social, el futur govern ha d’establir, entre altres mesures, vies de 
negociació que permetin reduir la càrrega del deute en el conjunt de la 
despesa. 
 
Prioritàriament, el futur govern ha d’impulsar la renegociació de tots els 
finançaments estructurats, separant els pagaments que compensen un 
servei (inversió i manteniment) d’aquells que constitueixen un 
pagament excessiu respecte als tipus d’interès a les taxes d’inflació 
actuals. Així mateix, el futur govern ha d’instar els concessionaris o 
superficiaris a redefinir els contractes estructurats, transformant 
l’amortització de les inversions en finançament ordinari mitjançant deute 
públic i eliminant el cost excessiu del capital. 
 
Aquesta transformació, que ha de permetre una rebaixa de costos per a 
la Generalitat que es pugui aprofitar per a finançar el pla de xoc social, 
ha d’anar acompanyada d’una revisió a fons dels programes 
pressupostaris de despesa que permeti avaluar-ne i contrastar-ne la 
utilitat en moments en què atendre la urgència social ha esdevingut la 
màxima prioritat de la despesa de la Generalitat, expressada en 
l’esmentat pla de xoc. Els estalvis que s’obtinguin de la revisió de 
programes han d’anar íntegrament dedicats al pla de xoc social. 
 
Per tal de fer un seguiment de l’efectivitat d’aquest objectiu i 
compromís, el futur govern ha de crear un grup de treball obert als 
grups parlamentaris. 
 



 

 

Així mateix, el futur govern ha d’establir un calendari de reunions amb 
els responsables de la banca resident per a estudiar la possibilitat de 
renegociació del pagament dels interessos amb finalitats socials.” 
 

En sentència dictada el 2 de desembre de 2015, amb una celeritat històrica, el 
Tribunal Constitucional va resoldre el recurs interposat pel Govern espanyol, 
estimant-lo i declarant la inconstitucionalitat i la nul·litat d’aquesta resolució. 
 
Malgrat que els Ajuntaments no tinguin competència directa en relació amb el 
contingut de la Resolució 1/XI del Parlament de Catalunya, sí que poden 
efectuar una declaració política de suport a l’esmentada resolució, amb 
consciència de la seva nul·la incidència jurídica, però sí com a constatació 
d’una aspiració democràtica d’una part important de la població de Catalunya. 
 
Atesos aquests fets, i vista la proposta dels grups municipals de CiU i ERC, 
amb el suport del grup municipal de la CUP, aquest Ple de l’Ajuntament de 
Vilanova i la Geltrú 
 

ACORDA 
 
“PRIMER. Manifestar el ple suport de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú a la 
Resolució 1/XI del Parlament de Catalunya, com a expressió de la voluntat 
d’una part majoritària de la població del municipi. 
 
SEGON. Trametre aquest acord a la presidenta i als grups del Parlament de 
Catalunya, al president de la Generalitat de Catalunya, a l’Associació de 
Municipis per la Independència (AMI) i a l’Associació Catalana de Municipis 
(ACM).” 
 
Es vota la moció, la qual s’aprova amb el resultat següent: 
 
  Vots a favor: CIU (5), CUP (5) i ERC (4) = 14 vots 
  Vots en contra: PSC (4) i PP (1) = 5 vots 
  Abstencions: SOM VNG = 2 vots 
 
Els dos membres del grup municipal de C’s s’han absentat de la sala des de 
l’inici del debat d’aquest punt i no eren presents en el moment de la votació. 
 
 

Grup Municipal d’ERC, amb el suport de CiU i PSC 
 

36. MOCIÓ EN SUPORT ALS AFECTATS DE SÍNDROMES DE 
SENSIBILITZACIÓ CENTRAL. 

 



 

 

La Fibromiàlgia (FM), l’Encefalomielitis Miàlgica (EM/SFC), la Sensibilitat 
Química Múltiple (SQM) i l’Electrohipersensibilitat (EH) són malalties 
englobades en les Síndromes de Sensibilització Central (en endavant SSC). 
Segons juristes de reconegut prestigi en aquest camp, els malalts de SSC, 
que representen el 3,5% de la població, unes 250.000 persones, són els més 
desatesos a Catalunya. Fent una extrapolació de les dades de Catalunya, a la 
ciutat de Vilanova i la Geltrú podrien estar afectades unes 2100 persones. 
Habitualment emmalalteixen entre els 20 i 30 anys d'edat, però també durant 
la infantesa i l'adolescència. I set de cada deu són dones. 
 
Aquestes malalties orgàniques tenen greus conseqüències sobre les 
capacitats físiques i cognitives dels afectats, podent resultar molt invalidants i 
excloents a tots els nivells, limitant greument la vida de les persones afectades 
i les seves famílies (a nivell personal, social, familiar, laboral...), en especial la 
dels afectats per SQM i/o EH, els quals han de viure aïllats.  
 
Els malalts i les seves famílies, tots ells ciutadans, adults i nens, viuen en 
situació d’exclusió social i precarietat econòmica. El 80% estan massa malalts 
per a poder fer una mínima activitat quotidiana i no estan capacitats per a 
poder treballar. I no només no tenen aquesta capacitat laboral, sinó que veuen 
com, sistemàticament, són denegades les incapacitats laborals permanents 
que per dret, i per desgràcia, haurien de tenir concedides; pensions que els 
permetrien sobreviure. 
 
Tot això els duu a una situació d'exclusió social perillosa: precarietat, 
abandonament, aïllament, inseguretat alimentària, desnonaments, que no fan 
res més que empitjorar la seva situació.  
 
Solament un 5% dels malalts dels SSC es recuperen i la resta tenen un mal 
pronòstic. Actualment, 21 anys després que aquestes malalties es 
comencessin a tractar a Catalunya, les malaltes i els malalts de SSC es troben 
en situació de precarietat i d’exclusió sanitària i social. 
 
Així, atès el que s’ha indicat anteriorment, es proposa al Ple d’aquest 
Ajuntament l’adopció del següent 
  

ACORD 
 

“PRIMER. Crear i desenvolupar d’un programa de suport específic als afectats 
de SSC de la ciutat de Vilanova i la Geltrú, i les seves famílies, en el qual hi 
han d’intervenir els representats de les persones afectades, i que ha de 
recollir: 

 



 

 

1. Realització (i actualització anual) d’una diagnosi i cens de les persones 
afectades per SSC a la ciutat de Vilanova i la Geltrú, objectivant quina és 
la seva situació i quines són les seves necessitats específiques. 
 

2. Protocol d’actuació dels tècnics de l’Àrea de Serveis Socials i Salut de 
l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú per a atendre les persones afectades 
per SSC, incloent-hi, en la mesura del possible, un catàleg d’ajudes 
econòmiques per a alimentació, elements de primera necessitat, tarifa 
super-reduïda del preu de l’aigua, etc. i ajudes domiciliàries específiques 
adequades a les característiques especials del col·lectiu. 
 

3. Protocol d’actuació en els casos de persones amb SSC, en especial amb 
SQM i/o EH, afectades per un desnonament o que es veuen obligades a 
marxar de casa seva per la impossibilitat de poder-hi viure. Aquest protocol 
ha de procurar un parc d’habitatges socials blancs/verds (lliures de 
xenobiòtics i d’ones electromagnètiques). 
 

4. Procurar la creació d’espais blancs/verds en tots els espais municipals 
(lliures de xenobiòtics i d’ones electromagnètiques). 
 

5. Eliminar, en la mesura que tècnicament sigui possible, l’ús de qualsevol 
pesticida  en tot el terme municipal. En el cas que no sigui possible, establir 
un protocol de comunicació a les persones afectades i avís en premsa i 
xarxes socials dels llocs i dies de treballs i consells preventius. 
 

6. Formació de les treballadores i els treballadors socials i educadores i 
educadors socials sobre SSC i la seva realitat social, sanitària i econòmica 
i elaboració de campanyes d’informació i sensibilització per a treballar el 
coneixement de les malalties per part de la ciutadania, en general, i dels 
treballadors públics, en particular, amb l’objectiu d’eliminar l’estigma social 
que acompanya aquestes malalties. 
 

7. Protocol d’adaptació del lloc de treball per a les treballadores i els 
treballadors municipals afectats per SSC i mesures específiques de suport 
a aquests durant els brots que pateixen, com ara: flexibilització d’horaris 
laborals, fomentar el teletreball, facilitar zones d’aparcament preferent, 
incloure en el Conveni col·lectiu el no descompte de salari en els primers 
20 dies de baixa. 

 
SEGON. Establir que aquest programa, i les corresponents accions pràctiques 
que se’n deriven, ha d’estar llestes per a la seva implementació pràctica i 
efectiva el 30 de juny de 2016. Dit programa es revisarà i actualitzarà 
anualment per part dels tècnics de l’Àrea de Serveis Socials i Salut de 



 

 

l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú i els representats de les persones 
afectades. 
 
TERCER. Comunicar per escrit, i de forma fefaent, a totes les associacions 
que representen a les persones afectades, la posada en pràctica del programa 
de suport, el canal de comunicació bilateral i procediment de petició 
d’execució del mateix per part dels afectats. 
 
QUART. Instar la Generalitat de Catalunya i el Govern d’Espanya a que posin 
en pràctica un programa de suport específic per a totes les persones 
afectades per SSC, unes 250.00 persones a Catalunya, unes 2100 a la ciutat 
de Vilanova i la Geltrú. 
 
CINQUÈ. Instar la Generalitat de Catalunya i el Govern d’Espanya a que 
reconeguin als afectats per SSC l’accés real i efectiu als serveis sanitaris i 
socials públics existents i elaborin campanyes d’informació i sensibilització per 
a treballar el coneixement de les malalties per part de la ciutadania, en 
general, i dels treballadors públics, en particular, amb l’objectiu d’eliminar 
l’estigma social que acompanya aquestes malalties. 

 
SISÈ. Instar la Generalitat de Catalunya i el Govern d’Espanya que 
reconeguin les incapacitats laborals que pateixen les persones afectades i 
se’ls concedeixin les prestacions que corresponen a cada cas. 
 
SETÈ. Traslladar aquest acord, i la solidaritat de la ciutat amb els afectats per 
les Síndromes de Sensibilització Central, a les associacions que els 
representen. 
  
VUITÈ. Traslladar aquest acord al Govern de la Generalitat de Catalunya i al 
Govern d’Espanya.” 
 
 
Es vota la moció amb la transacció proposada, la qual s’aprova per unanimitat 
dels presents, amb un total de 23 vots (5 vots de CiU, 4 del PSC, 5 de la CUP, 
4 d’ERC, 2 de C’s, 2 de Som VNG i 1 del PP) . 
 

 
El text aprovat és el següent: 
 
La Fibromiàlgia (FM), l’Encefalomielitis Miàlgica (EM/SFC), la Sensibilitat 
Química Múltiple (SQM) i l’Electrohipersensibilitat (EH) són malalties 
englobades en les Síndromes de Sensibilització Central (en endavant SSC). 
Segons juristes de reconegut prestigi en aquest camp, els malalts de SSC, 
que representen el 3,5% de la població, unes 250.000 persones, són els més 



 

 

desatesos a Catalunya. Fent una extrapolació de les dades de Catalunya, a la 
ciutat de Vilanova i la Geltrú podrien estar afectades unes 2100 persones. 
Habitualment emmalalteixen entre els 20 i 30 anys d'edat, però també durant 
la infantesa i l'adolescència. I set de cada deu són dones. 
 
Aquestes malalties orgàniques tenen greus conseqüències sobre les 
capacitats físiques i cognitives dels afectats, podent resultar molt invalidants i 
excloents a tots els nivells, limitant greument la vida de les persones afectades 
i les seves famílies (a nivell personal, social, familiar, laboral...), en especial la 
dels afectats per SQM i/o EH, els quals han de viure aïllats.  
 
Els malalts i les seves famílies, tots ells ciutadans, adults i nens, viuen en 
situació d’exclusió social i precarietat econòmica. El 80% estan massa malalts 
per a poder fer una mínima activitat quotidiana i no estan capacitats per a 
poder treballar. I no només no tenen aquesta capacitat laboral, sinó que veuen 
com, sistemàticament, són denegades les incapacitats laborals permanents 
que per dret, i per desgràcia, haurien de tenir concedides; pensions que els 
permetrien sobreviure. 
 
Tot això els duu a una situació d'exclusió social perillosa: precarietat, 
abandonament, aïllament, inseguretat alimentària, desnonaments, que no fan 
res més que empitjorar la seva situació.  
 
Solament un 5% dels malalts dels SSC es recuperen i la resta tenen un mal 
pronòstic. Actualment, 21 anys després que aquestes malalties es 
comencessin a tractar a Catalunya, les malaltes i els malalts de SSC es troben 
en situació de precarietat i d’exclusió sanitària i social. 
 
Així, atès el que s’ha indicat anteriorment, aquest Ple de l’Ajuntament 
  

ACORDA: 
 

“PRIMER. Crear i desenvolupar d’un programa de suport específic als afectats 
de SSC de la ciutat de Vilanova i la Geltrú, i les seves famílies, en el qual hi 
han d’intervenir els representats de les persones afectades, i que ha de 
recollir: 

 
1.  Realització (i actualització anual) d’una diagnosi i cens de les persones 

afectades per SSC a la ciutat de Vilanova i la Geltrú, objectivant quina és 
la seva situació i quines són les seves necessitats específiques. 

 
2.  Protocol d’actuació dels tècnics de l’Àrea de Serveis Socials i Salut de 

l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú per a atendre les persones afectades 
per SSC, incloent-hi, en la mesura del possible, un catàleg d’ajudes 



 

 

econòmiques per a alimentació, elements de primera necessitat, tarifa 
super-reduïda del preu de l’aigua, etc. i ajudes domiciliàries específiques 
adequades a les característiques especials del col·lectiu. 

 
3.  Protocol d’actuació en els casos de persones amb SSC, en especial amb 

SQM i/o EH, afectades per un desnonament o que es veuen obligades a 
marxar de casa seva per la impossibilitat de poder-hi viure. Aquest protocol 
ha de procurar un parc d’habitatges socials blancs/verds (lliures de 
xenobiòtics i d’ones electromagnètiques). 

 
4.  Procurar la creació d’espais blancs/verds en tots els espais municipals 

(lliures de xenobiòtics i d’ones electromagnètiques). 
 
5.  Eliminar l’ús de pesticides, ambientadors i productes de neteja agressius 

en totes les dependències municipals i espais públics. 
  
6.  Formació de les treballadores i els treballadors socials i educadores i 

educadors socials sobre SSC i la seva realitat social, sanitària i econòmica 
i elaboració de campanyes d’informació i sensibilització per a treballar el 
coneixement de les malalties per part de la ciutadania, en general, i dels 
treballadors públics, en particular, amb l’objectiu d’eliminar l’estigma social 
que acompanya aquestes malalties. 

 
7.  Protocol d’adaptació del lloc de treball per a les treballadores i els 

treballadors municipals afectats per SSC i mesures específiques de suport 
a aquests durant els brots que pateixen, com ara: flexibilització d’horaris 
laborals, fomentar el teletreball, facilitar zones d’aparcament preferent, 
incloure en el Conveni col·lectiu el no descompte de salari en els primers 
20 dies de baixa. 

 
 8. Afavorir i incentivar la venda de productes lliures de pesticides en els 

mercats i mercadals municipals. 
 
SEGON. Establir que aquest programa, i les corresponents accions pràctiques 
que se’n deriven, ha d’estar llestes per a la seva implementació pràctica i 
efectiva el 30 de juny de 2016. Dit programa es revisarà i actualitzarà 
anualment per part dels tècnics de l’Àrea de Serveis Socials i Salut de 
l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú i els representats de les persones 
afectades. 
 
TERCER. Comunicar per escrit, i de forma fefaent, a totes les associacions 
que representen a les persones afectades, la posada en pràctica del programa 
de suport, el canal de comunicació bilateral i procediment de petició 



 

 

d’execució del mateix per part dels afectats, sempre que sigui tècnicament i 
econòmicament possible. 
 
QUART. Instar la Generalitat de Catalunya i el Govern d’Espanya a que posin 
en pràctica un programa de suport específic per a totes les persones 
afectades per SSC, unes 250.00 persones a Catalunya, unes 2100 a la ciutat 
de Vilanova i la Geltrú, sempre que sigui tècnicament i econòmicament 
possible. 
 
CINQUÈ. Instar la Generalitat de Catalunya i el Govern d’Espanya a que 
reconeguin als afectats per SSC l’accés real i efectiu als serveis sanitaris i 
socials públics existents i elaborin campanyes d’informació i sensibilització per 
a treballar el coneixement de les malalties per part de la ciutadania, en 
general, i dels treballadors públics, en particular, amb l’objectiu d’eliminar 
l’estigma social que acompanya aquestes malalties. 

 
SISÈ. Instar la Generalitat de Catalunya i el Govern d’Espanya que 
reconeguin les incapacitats laborals que pateixen les persones afectades i 
se’ls concedeixin les prestacions que corresponen a cada cas. 
 
SETÈ. Traslladar aquest acord, i la solidaritat de la ciutat amb els afectats per 
les Síndromes de Sensibilització Central, a les associacions que els 
representen. 
  
VUITÈ. Traslladar aquest acord al Govern de la Generalitat de Catalunya i al 
Govern d’Espanya.” 
 
 
 

Grup Municipal d’ERC 
 
37. MOCIÓ DEMANANT LA IMPLEMENTACIÓ DE LA LLEI 11/2014, 

PER GARANTIR ELS DRETS DE LESBIANES, GAIS, 
TRANSGÈNERES I INTERSEXUALS I PER ERADICAR 
L’HOMOFÒBIA, LA BIFÒBIA I LA TRANSFÒBIA. 

 
El Ple de 9 de setembre de 2013 de Vilanova i la Geltrú va aprovar la moció 
per donar suport a la “Proposició de Llei de drets de les persones gais, 
lesbianes i transsexuals, i per l’eradicació de l’homofòbia, la lesbifòbia i la 
transfòbia”. Entre d’altres, va acordar: incorporar en un espai visible de la 
pàgina principal del web municipal un enllaç al web elaborat per l’Observatori 
contra l’Homofòbia, destinat a la denúncia d’agressions vers aquest col·lectiu; 
fer seguiment de les denúncies a través de la Regidoria de Polítiques 
d’Igualtat, i fer onejar la bandera representativa d’aquest col·lectiu el Dia 



 

 

Internacional contra l’Homofòbia i la Transfòbia, el Dia Internacional de l’Orgull 
i el dia de la FamilyPride. 
 
Transcorregut un any de l’aprovació al Parlament de Catalunya de la Llei 
11/2014, del 10 d’octubre, per a garantir els drets de lesbianes, transgèneres i 
intersexuals i per a eradicar l’homofòbia, la bifòbia i la transfòbia, creiem 
convenient avaluar i marcar el desenvolupament d’aquesta llei en el municipi 
de Vilanova i la Geltrú, ja que l’article 3.4 del títol preliminar d’aquesta llei 
exposa que “La Generalitat i els ens locals han de garantir el compliment 
d’aquesta llei i promoure les condicions per a fer-la plenament efectiva en els 
àmbits competencials respectius”. 
 
És per això que des del grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya 
(ERC) proposem al Ple l’adopció del següent 
 

ACORD 
 
“PRIMER. Garantir el dret a la no discriminació per raó d’orientació sexual, 
identitat de gènere i expressió de gènere.  Segons l’article 5 de la Llei 
11/2014, “Clàusula general antidiscriminatòria”, el dret a la no discriminació ha 
de ser un principi informador de l’ordenament polític català, de l’actuació 
administrativa. 
 
SEGON. Signar un conveni de col·laboració amb l’Organisme coordinador de 
la Generalitat de Catalunya en base a l’article 8 de la Llei 11/2014. 
 
TERCER. Garantir la formació i sensibilització adequada dels professionals 
que intervenen en el desenvolupament de la Llei 11/2014, en base a l’article 
10.  Això inclou: 
 

- Creació d’un Pla de formació local de l’Ajuntament de Vilanova i la 
Geltrú vers la Llei contra l’homofòbia, adreçat al personal que ho 
treballa i entitats interessades. 

- Elaboració d’una campanya divulgativa a nivell local per donar a 
conèixer la Llei 11/2014. 

 
QUART. Prendre per part de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, les mesures 
següents: 
 

- Elaborar un protocol sobre els àmbits d’actuació prioritaris. 
- Facilitar els recursos necessaris a les entitats de la ciutat per dur a 

terme projectes relacionats amb el desenvolupament de la Llei 11/2014 
en els diferents àmbits d’actuació: sensibilització, prevenció, assistència 
i denúncia de la LGTBIfòbia. 



 

 

- L’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú posarà els mitjans necessaris a 
l’abast de tota la ciutadania per recollir denúncies a l’empara d’aquesta 
llei. 

 
CINQUÈ. Contribuir a la formació i sensibilització de la diversitat i la detecció i 
prevenció de qualssevol dels tipus de la LGTBIfòbia als centres educatius de 
la ciutat mitjançant: 
 

- Creació d’un Pla educatiu de formació i sensibilització vers la diversitat i 
la prevenció de conductes i agressions LGTBIfòbiques per dur a terme 
a les aules.  

- Difondre els mecanismes de denúncia de conductes LGTBIfòbiques i 
defensar la diversitat com un dret personal. 

 
SISÈ. Instar el govern central per tal que modifiqui les causes reconegudes a 
l’hora de poder demanar asil polític, incloent la bisexualitat i altres identitats 
plurisexuals. 
 
SETÈ. Donar trasllat dels acords anteriors a l’Observatori contra l’Homofòbia, 
a la Secretaria de Família del Departament de Benestar i Família de la 
Generalitat de Catalunya i a les entitats locals de la ciutat de Vilanova i la 
Geltrú.” 
 
 
Atès que aquesta moció i la moció següent, presentada pel grup municipal de 
C’s, són molt semblants en el seu redactat, s’acorda afegir alguns termes en 
aquesta moció, que englobaran la totalitat del redactat, i retirar la moció 
corresponent al punt núm. 38 de l’ordre del dia. 
 
Es vota la moció, amb les modificacions, la qual s’aprova per unanimitat dels 
presents, amb un total de 23 vots (5 vots de CiU, 4 del PSC, 5 de la CUP, 4 
d’ERC, 2 de C’s, 2 de Som VNG i 1 del PP) . 
 
 
El text aprovat és el següent: 
 
El Ple de 9 de setembre de 2013 de Vilanova i la Geltrú va aprovar la moció 
per donar suport a la “Proposició de Llei de drets de les persones gais, 
lesbianes i transsexuals, i per l’eradicació de l’homofòbia, la lesbifòbia i la 
transfòbia”. Entre d’altres, va acordar: incorporar en un espai visible de la 
pàgina principal del web municipal un enllaç al web elaborat per l’Observatori 
contra l’Homofòbia, destinat a la denúncia d’agressions vers aquest col·lectiu; 
fer seguiment de les denúncies a través de la Regidoria de Polítiques 
d’Igualtat, i fer onejar la bandera representativa d’aquest col·lectiu el Dia 



 

 

Internacional contra l’Homofòbia i la Transfòbia, el Dia Internacional de l’Orgull 
i el dia de la FamilyPride. 
 
Transcorregut un any de l’aprovació al Parlament de Catalunya de la Llei 
11/2014, del 10 d’octubre, per a garantir els drets de lesbianes, transgèneres i 
intersexuals i per a eradicar l’homofòbia, la bifòbia i la transfòbia, creiem 
convenient avaluar i marcar el desenvolupament d’aquesta llei en el municipi 
de Vilanova i la Geltrú, ja que l’article 3.4 del títol preliminar d’aquesta llei 
exposa que “La Generalitat i els ens locals han de garantir el compliment 
d’aquesta llei i promoure les condicions per a fer-la plenament efectiva en els 
àmbits competencials respectius”. 
 
És per això que aquest Ple de l’Ajuntament  
 

ACORDA: 
 
“PRIMER. Garantir el dret a la no discriminació per raó d’orientació sexual, 
identitat de gènere i expressió de gènere.  Segons l’article 5 de la Llei 
11/2014, “Clàusula general antidiscriminatòria”, el dret a la no discriminació ha 
de ser un principi informador de l’ordenament polític català i espanyol, de 
l’actuació administrativa. 
 
SEGON. Signar un conveni de col·laboració amb l’Organisme coordinador de 
la Generalitat de Catalunya en base a l’article 8 de la Llei 11/2014. 
 
TERCER. Garantir la formació i sensibilització adequada dels professionals 
que intervenen en el desenvolupament de la Llei 11/2014, en base a l’article 
10.  Això inclou: 
 

- Creació d’un Pla de formació local de l’Ajuntament de Vilanova i la 
Geltrú vers la Llei contra l’homofòbia, adreçat al personal que ho 
treballa i entitats interessades. 

- Elaboració d’una campanya divulgativa a nivell local per donar a 
conèixer la Llei 11/2014. 

- Editar una guia que faciliti l’enteniment de la Llei 11/2014. 
 
QUART. Prendre per part de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, les mesures 
següents: 
 

- Elaborar un protocol sobre els àmbits d’actuació prioritaris, d’acord amb 
les entitats LGTB-FELGTB i AMPGIL. 

- Facilitar els recursos necessaris a les entitats de la ciutat per dur a 
terme projectes relacionats amb el desenvolupament de la Llei 11/2014 



 

 

en els diferents àmbits d’actuació: sensibilització, prevenció, assistència 
i denúncia de la LGTBIfòbia. 

- L’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú facilitarà per tots els mitjans al seu 
abast la possibilitat de poder recollir denúncies a l’empara d’aquesta 
llei. 

- L’Àrea de Polítiques de Ciutadania de l’Ajuntament de Vilanova i la 
Geltrú haurà de desenvolupar la Llei d’acord amb les seves 
competències. 

 
CINQUÈ. Contribuir a la formació i sensibilització de la diversitat i la detecció i 
prevenció de qualssevol dels tipus de la LGTBIfòbia als centres educatius i 
esportius de la ciutat mitjançant: 
 

- Creació d’un Pla educatiu de formació i sensibilització vers la diversitat i 
la prevenció de conductes i agressions LGTBIfòbiques per dur a terme 
a les aules.  

- Difondre els mecanismes de denúncia de conductes LGTBIfòbiques i 
defensar la diversitat com un dret personal. 

 
SISÈ. Instar el govern central per tal que modifiqui les causes reconegudes a 
l’hora de poder demanar asil polític, incloent la bisexualitat i altres identitats 
plurisexuals. 
 
SETÈ. Instar la Generalitat de Catalunya a implantar de forma immediata tot el 
contingut de la Llei 11/2014, d’1 d’octubre. 
 
VUITÈ. Donar trasllat dels acords anteriors a l’Observatori contra l’Homofòbia, 
a la Secretaria de Família del Departament de Benestar i Família de la 
Generalitat de Catalunya i a les entitats locals de la ciutat de Vilanova i la 
Geltrú.” 
 
 

Grup Municipal de C’s 
 

38. MOCIÓN SOLICITANDO LA IMPLANTACIÓN DE LA LEY 
11/2014, PARA GARANTIZAR LOS DERECHOS DE LESBIANAS, 
GAYS, BISEXUALES, TRANSGÉNEROS E INTERSEXUALES, Y 
PARA ERRADICAR LA HOMOFOBIA, LA BIFOBIA Y LA 
TRANSFOBIA. 

 
(Aquesta moció ES RETIRA de l’ordre del dia) 
 

 



 

 

39. MOCIÓ RELATIVA A LA CREACIÓ D’UNA COMISSIÓ 
INFORMATIVA DE CARÀCTER ESPECIAL SOBRE LA VENDA 
AMBULANT (TOP MANTA).  

 
Exposició de motius 
 
La venda ambulant il·legal, coneguda com a “top manta”, s’ha convertit als 
nostres carrers en una veritable problemàtica que afecta indistintament a 
comerciants, veïns i turistes, concretament per l’ocupació il·legal de l’espai 
públic i la venda il·legal dels productes falsificats que ofereixen, ja que suposa 
una clara competència deslleial amb una repercussió econòmica per als 
comerços de la nostra vila. 
 
És prou conegut de tothom que aquesta problemàtica té unes causes molt 
diverses i s’ha estès a molts municipis turístics i ciutats. També afecta a 
nombrosos sectors, tant econòmics com veïnals, i a la pròpia imatge del 
nostre municipi, que es veu agreujada per part de totes aquelles persones, les 
quals no poden passejar tranquil·lament pels carrers i que en ocasions es 
creen embussos per falta de l’espai ocupat pels venedors ambulants o per 
part de les persones que s’aturen interessades pel gènere que ofereixen. 
 
Els cossos de seguretat i l’Ordenança municipal de civisme, en relació amb 
l’ocupació de l’espai públic i la venda ambulant, es poden veure desbordats 
davant aquesta problemàtica, ja que només amb l’aplicació de les sancions 
administratives als venedors ambulants, coneguts com a “manteros”, no es 
podrà pal·liar aquesta situació i ajudar als diferents sectors de la vila que ho 
pateixen. Tampoc podem ser aliens a la situació d’extrema necessitat que 
pateixen les persones que es veuen abocades a la venda ambulant (top 
manta) com a única sortida, sota la direcció de les màfies de productes 
falsificats.  
 
Òbviament, creiem que una campanya de conscienciació és més necessària 
que mai, però l’aplicació de sancions administratives a persones sense 
recursos en una situació d’extrema necessitat no té cap recorregut. 
 
Així mateix, creiem que és un problema transversal que afecta indistintament 
als veïns, comerciants i turistes, per la qual cosa es fa més necessari que mai 
el diàleg en aquesta matèria, tal com adaptar, si escau, l’Ordenança municipal 
de civisme, o d’altres que es derivin de les diferents propostes mitjançant el 
consens, per adoptar les mesures més idònies. El govern municipal no pot 
romandre tancat a l’opinió, al diàleg i al consens, ni tampoc a les propostes 
dels diferents grups municipals i tècnics de l’Ajuntament. Els ciutadans no 
poden esperar més i hem de ser determinants en aquesta qüestió. 
 



 

 

Pels motius exposats, el grup municipal CIUTADANS VILANOVA I LA 
GELTRÚ (C’s) proposa al Ple Municipal l’aprovació del següent 
 

ACORD 
 
“PRIMER.  Aprovar la creació d’una Comissió Informativa de caràcter especial 
sobre la venda ambulant, conegut com a “Top Manta” a Vilanova i la Geltrú. 
 
SEGON. La Comissió estarà formada pels següents: 
 
Vocals membres de la corporació: 
 

- L’alcaldessa de Vilanova i la Geltrú 
- Els regidors de Governació, Promoció Econòmica i Serveis Urbans, i 

Benestar i Família. 
- Un representant designat per cada grup municipal.  
- El secretari de l’Ajuntament. 

 
Es convidaran els següents vocals: 
 

- Un representant de cada un dels Cossos i Forces de Seguretat de 
l’Estat a Vilanova i la Geltrú.  

- Un representant de la Taula de Tercer Sector.  
- Un tècnic municipal de Governació. 
- Un tècnic municipal de Serveis Socials. 
- Un tècnic municipal de Serveis Urbans. 
- Un responsable municipal de Comunicació. 
- Un membre de la Federació de Comerciants. 
- Un representant de l’associació Viu Comerç.” 

 
 
Es vota la moció, la qual ES DESESTIMA amb el resultat següent: 
 
  Vots a favor:        C’s = 2 vots 
                     Vots en contra:  CiU (5), PSC (4), CUP (5), ERC (4), SOM VNG 

(2) i PP (1) = 21 vots 
 
 

Grup Municipal Socialista, amb el suport de CiU 
 

40. MOCIÓ A FAVOR DE LA REFORMA HORÀRIA. 
 
La desorganització horària a Catalunya és resultat de la superposició dels 
vells horaris fabrils, agreujats per transformacions patides pel creixement 



 

 

econòmic durant el franquisme i l’impacte de les demandes pròpies dels anys 
de creixement desordenat, especialment del sector dels serveis, i també 
sovint,  de la cultura del presencialisme al treball, o bé per la necessitat de 
realitzar llargues jornades de treball per assolir salaris adequats al cost real de 
la vida. Aquesta situació deriva en seriosos obstacles per a la competitivitat i la 
producció empresarial, en l’augment de riscos psicosocials de les persones 
treballadores, la persistència de la divisió sexual del treball amb el 
manteniment de la desigualtat de gènere, els problemes de salut derivats de la 
manca de son en adults i infants, els baixos rendiments educatius, la manca 
de temps familiar i personal per al lleure i la cultura, l’activisme social i en una 
disminució del benestar de la societat en general. 
 
En aquest sentit, al llarg dels darrers anys s’ha aprofundit en la recerca, i els 
estudis dels quals disposem demostren que es fa del tot necessari i urgent 
desfer-se de la rèmora que representa la desorganització horària actual, 
incapaç de fer front a la complexitat del moment present. A gairebé 
tota Europa, l'horari laboral és de 8-9h a 17-18h, parant un màxim d'una hora 
per dinar a meitat de la jornada. A l'Estat espanyol –i per tant a Catalunya-, 
però, és habitual que la població treballadora s’aturi dues hores per dinar -a 
l’àmbit escolar poden ser tres-, i que la jornada laboral s’allargui fins a les 19h 
o les 20h del vespre, o més enllà. Aquesta jornada poc compactada provoca 
sopar a partir de les 21h en el millor dels casos, dificulta el temps de cura 
d’infants i gent gran, afebleix la participació cívica i comunitària, impossibilita el 
consum i gaudi de la cultura i, per descomptat, baixa l’eficiència de les 
organitzacions. El prime time televisiu s’acomoda a horaris que fan reduir les 
hores de son. En definitiva, se solapa el temps personal i el temps de 
descans. A més, aquesta organització del temps de vida quotidiana no té 
l’origen en el clima, un mite que es desmunta tot sol comprovant que a 
Portugal, Marroc, Itàlia o Grècia se sopa a les 19-20h del vespre.  
 
Per altra banda, a Europa fa algunes dècades que va començar la substitució 
dels horaris nascuts amb l’era industrial per uns altres adaptats i flexibles a les 
necessitats d’igualtat i productivitat i participació de la ciutadania, i diversos 
estudis de la Fundació Europea per a la Millora de les Condicions de Vida i de 
Treball (Eurofound), amb dades d’Eurostat, mostren que estan avançant en el 
bon camí, tot i que hi ha diferències entre estats segons els models adoptats. 
Al nostre país el debat tot just s’inicià fa uns anys i ara sembla que se’n pren 
consciència de manera més àmplia en un context de crisi en què cal trobar 
fórmules d’optimització dels recursos escassos, però sobretot, en què cal 
proposar estils de vida no determinats exclusivament per una compulsió 
productivista i consumista. L’ordre horari hauria de ser la norma, i la flexibilitat 
individualitzada l’excepció en tots els àmbits. Establir un horari racional 
generalitzat, hauria de ser la norma a aplicar en tots els àmbits socials i 
econòmics, públics i privats, sense perjudici que es reconeguin després 



 

 

determinades situacions de flexibilització horària i, per tant, excepcions a les 
normes generals, per atendre determinades situacions personals o de 
determinats col·lectius. 
 
En aquest context és on s’ha posat en marxa la Iniciativa per a la Reforma 
horària - Ara és l’hora, reconeguda pel Govern de la Generalitat de Catalunya 
com la plataforma interlocutora en aquesta qüestió. L’objectiu fonamental és 
impulsar uns horaris beneficiosos per a les institucions, les empreses i la 
ciutadania. Cal, en definitiva, passar d’uns horaris propis de l’era industrial a 
uns que s’adaptin a les necessitats de la nova societat del coneixement i del 
consum, amb més complexitat social i augment progressiu de les desigualtats. 
En la forma en què està organitzada la nostra societat, el temps esdevé un 
factor sistèmic dins del model social. Cal cercar mesures legislatives i de 
promoció i sensibilització que abordin el canvi a tres nivells: a nivell macro (de 
la societat), a nivell meso (de les organitzacions, empreses i institucions que la 
componen) i a nivell micro (de les persones). Superat el debat de la 
conveniència, l’objectiu d’aquests treballs és debatre la viabilitat per transitar 
cap al retorn de Catalunya als horaris anteriors al franquisme, adaptats a la 
nova realitat social, econòmica i cultural.  
 
Els agents que poden fer possible aquesta reforma se situen principalment en 
l’acció sobre els horaris laborals, però també en els escolars, els comercials, 
els culturals, els esportius, els televisius i els associatius, així com en les 
infraestructures públiques i privades que els puguin permetre. 
 
Per tot això, el Ple de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú aprova el següent 
 

ACORD 
 

• Pronunciar-se a favor de la reforma horària. 
• Donar suport a la Iniciativa per a la Reforma horària - Ara és l’hora. 
• Donar suport a les mesures que facin possible fer la transició cap a la 

reforma horària formulada en un moment concret en el temps.  
• Donar trasllat dels acords a la Iniciativa per a la Reforma Horària i a la 

Generalitat de Catalunya. 
 
 
Es vota la moció, la qual s’aprova amb el resultat següent: 
 
                     Vots a favor: CiU (5), PSC (4), ERC (4), C’s (2), SOM VNG (2) i 

PP (1) = 18 vots 
  Abstencions: CUP = 5 vots 

 
 



 

 

41. MOCIÓ EN DEFENSA DE LA REBAIXA DE L’IVA CULTURAL 
QUE AFECTA A LA CREACIÓ I PRODUCCIÓ DE PROXIMITAT I 
A L’ACCÉS A LA CULTURA EN L’ÀMBIT LOCAL. 

 
L'1 de setembre de 2012, el Govern del Partit Popular va imposar una dràstica 
pujada de l'Impost sobre el Valor Afegit (IVA), sobre el consum de béns i 
serveis culturals, amb excepció del sector del llibre, fixant-lo en la franja més 
alta de tot Europa: el 21%. Aquesta mesura no ha tingut l'impacte recaptatori 
desitjat i ha suposat un clar cop per a la creació i l'accés de la cultura de la 
majoria de la nostra ciutadania. 
 
Per aquest motiu es va intentar revertir aquesta decisió tant des del Congrés 
de Diputats com del Senat, presentant una Proposició de Llei i una Moció 
consegüent a Interpel·lació de reforma per rebaixar l’IVA sobre el sector de la 
cultura, però foren ambdues derrotades per la majoria absoluta del PP. 
 
La pujada desproporcionada de l'IVA està perjudicant greument a la cultura 
com a sector d'oportunitat de creixement econòmic i també a les possibilitats 
d'accés a la mateixa per part de la ciutadania. I tot això sense que la 
recaptació impositiva hagi augmentat significativament, doncs l’escàs 
creixement d’aquest impost indirecte, ha quedat reabsorbit per la caiguda de 
les bases impositives i per tant dels ingressos per IRPF, societats i seguretat 
social, que ha suposat una disminució de la demanda i, conseqüentment, de 
la facturació en el sector cultural. 
 
En aquest sentit, la fiscalitat aplicada als productes de la creació és una 
tremenda mostra de miopia per part d'aquest Govern estatal, i en concret pel 
seu efecte directe sobre el foment de nova creació cultural de proximitat i de 
petit format existents en moltes ciutats i pobles, i per tant afectant a l’economia 
local de molts municipis com el nostre. 
 
Les administracions locals no són alienes a aquesta problemàtica. Molt al 
contrari, en la seva funció de dinamitzadores i promotores culturals, en alguns 
casos amb un paper principal, són també directament perjudicades amb 
aquesta mesura. 
 
Per tot això, una vegada constatat el caràcter absolutament contraproduent de 
la pujada de l’IVA cultural per al sector i per al conjunt de la societat, aquest 
Ple de l’Ajuntament  
 

ACORDA: 
 

“PRIMER. Instar el govern d’Espanya a rebaixar l'IVA modificant l’article 23 del 
Reial decret-llei 20/2012, de 13 de juliol, de mesures per garantir l’estabilitat 



 

 

pressupostària i de foment de la competitivitat, procedint a reclassificar els 
béns, activitats i consum de continguts culturals (com cinema, teatre, circ, 
dansa i música), establint el seu tipus en el 5% -i mantenint el 4% per al llibre, 
premsa-revistes, i per a altres àmbits d'especial interès cultural i especialment 
aquells que van directament adreçats al públic infantil-. 
 
SEGON. Instar el govern d’Espanya a aplicar un tipus d'IVA del 4% per a 
aquelles activitats culturals que gaudeixin del reconeixement d'especial interès 
cultural, a l'efecte de mecenatge o patrocini amb desgravació fiscal, durant el 
període de vigència de la seva protecció fiscal. 
 
TERCER. Instar el govern d’Espanya a proposar i defensar en el si de les 
institucions de la Unió Europea, l'establiment d'un IVA reduït per a la Cultura i 
que estigui harmonitzat a tot el territori de la Unió, amb l’objecte d’assolir un 
autèntic espai comú europeu de protecció i promoció de la creació i el consum 
cultural. 
 
QUART. Traslladar aquests acords a les Corts Generals, al Ministeri de 
Cultura, al Parlament de Catalunya, a la Conselleria de Cultura, a la Federació 
i Associació de Municipis de Catalunya, i a les entitats i associacions culturals 
del nostre municipi.” 
 
Es vota la moció, la qual s’aprova amb el resultat següent: 
 
                                Vots a favor: CiU (5), PSC (4), CUP (5), ERC (4), C’s (2) i 

SOM VNG (2) = 22 vots 
   Vot en contra:  PP = 1 vot 
 
 

PREGUNTES 
 
 
  42. PREGUNTES DEL GRUP MUNICIPAL DE LA CUP: 
 

• SOBRE EL MANTENIMENT DE LES INSTAL·LACIONS 
ESPORTIVES. 

• SOBRE LA PUBLICITAT A LA VIA PÚBLICA. 
 
 
  43. PREGUNTA DEL GRUP MUNICIPAL D’ERC: 
 

• SOBRE L’ESTAT D’EXECUCIÓ DEL CENS DE PISOS BUITS A 
VILANOVA I LA GELTRÚ. 

 



 

 

 
  44. PREGUNTES DEL GRUP MUNICIPAL DE C’S: 
 

• SOBRE L’OCUPACIÓ DE LA VIA PÚBLICA AMB TAULES 
INFORMATIVES DELS PARTITS POLÍTICS. 

 
A tenor de la ocupabilidad de los espacios públicos de Vilanova i la Geltrú 
para la colocación de mesas informativas que solicitan los diversos partidos 
políticos, nos surge una PREGUNTA: 
 
¿Todos los partidos políticos y entidades solicitan permiso al consistorio para 
la ocupación de la vía pública? 
 

• SOBRE EL FUNCIONAMENT DE L’AIGUA CALENTA AL CAMP DE 
FUTBOL. 

 
Debido a informaciones que nos han hecho llegar los vecinos sobre el mal 
estado de las instalaciones del campo de fútbol, l’Estadi municipal dels 
Alumnes Obrers, donde las duchas no disponen de agua caliente y al mismo 
tiempo también tenemos otras afirmaciones que nos han comunicado que no 
hay agua caliente porque existen problemas de legionella. 
 
PREGUNTA: 
 
¿Cuándo va a funcionar el agua caliente en el campo de fútbol? 
¿Existe un problema de legionella y por eso no funciona el agua caliente? 
 
 
  45. PREGUNTES DEL GRUP MUNICIPAL DEL PP: 
 

• SOBRE CENTRES D’ESTUDI PÚBLICS ALTERNATIUS A LES 
BIBLIOTEQUES. 

 
Quins centres públics d’estudi tenen els ciutadans com a alternativa a les 
biblioteques de Vilanova i la Geltrú en dies festius? 
 

• SOBRE LES ACTUACIONS DUTES A TERME EN UN SOLAR DEL C/ 
AGRICULTURA. 

 
Quines actuacions ha dut a terme el Govern en relació amb el prec que va fer 
el PP en el passat Ple de 14 de setembre, sobre la situació del solar situat al 
carrer de l’Agricultura? 
 
 



 

 

 
 

 
 
 
Complert l’objecte de la convocatòria, s’aixeca la sessió a les 23:30 hores, de 
la qual s’estén la present acta que firma la presidenta amb mi, el secretari 
general. 
 
 

 
 

 


