
 

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT  
DE 27 DE FEBRER DE 2012 

 
 
Acta núm. 3 
 
 
A Vilanova i la Geltrú, quan són les 18 hores del dia 27 de febrer de 2012, sota 
la presidència de la senyora alcaldessa, NEUS LLOVERAS I MASSANA, es 
reuneixen al saló de sessions de la Casa de la Vila les persones següents: 
 

GERARD MARTÍ FIGUERAS I ALBÀ 
ARIADNA LLORENS I GARCÍA 
GLÒRIA GARCÍA I PRIETO 
MIQUEL ÀNGEL GARGALLO SERRANO 
FRANCESC XAVIER SÁNCHEZ VERA 
MARIA JOSEP RIBA HUGUET 
JOAN GIRIBET DE SEBASTIÁN 
BLANCA ALBÀ I PUJOL 
JOAN IGNASI ELENA GARCÍA 
ENCARNA GRIFELL MARTÍN 
JUAN LUIS RUIZ LÓPEZ 
ORIOL ESCALAS NOLLA 
JOAN MARTORELL MASÓ 
XAVIER CARBONELL CIRAUQUI 
GERARD LLOBET SÁNCHEZ 
SANTIAGO RODRÍGUEZ SERRA 
CARMEN MARÍA RODRÍGUEZ MARTÍNEZ 
FRANCISCO ÁLVAREZ MARÍN 
QUIM ARRUFAT IBÁÑEZ 
MARC FONT I RIMBAU 
MARTA RIUS GALLART 
IOLANDA SÁNCHEZ ALCARAZ 
MANEL CLAVER ROSO 
 
SECRETARI ACCTAL. 
FRANCESC TORRES FERRANDO 
 
INTERVENTOR 
CÈSAR RODRÍGUEZ SOLÀ 

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



 

Excusa la seva assistència la senyora CLÀUDIA DURAN MAS. 
 
A continuació es tracten els punts de l’ordre del dia, els quals són els següents: 
 

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

extraordinària i ordinària del Ple de l’Ajuntament de 23 de gener de 2012. 
 
 ALCALDIA-PRESIDÈNCIA 
 
 2. Presa de possessió de la Sra. BLANCA ALBÀ PUJOL com a regidora 

d’aquest Ajuntament. 
 3. Nomenament de representants municipals en diversos organismes, entitats 

i empreses municipals. 
 4. Donar compte del Decret de l’Alcaldia de delegació d’atribucions i facultats 

de la Regidoria de Medi Ambient. 
 5. Adhesió d’aquest Ajuntament a l’Assemblea de Municipis per la 

Independència i aprovació dels seus estatuts. 
 6. Sol·licitud d’adhesió a la xarxa “Retos, Red de Territorios Socialmente 

Responsables”. 
 
 SERVEIS A LES PERSONES 
 
 7. Pressupost 2012. 
 8. Donar compte de l’acord de la JGL de 14 de febrer de 2012, sobre la 

primera actualització del Pla Específic Municipal pel Carnaval 2012. 
 
 SOCIETAT DEL CONEIXEMENT I SERVEIS PERSONALS SECTORIALS 
 
 9. Canvis en la designació de representants municipals als Consells Escolars 

dels centres educatius de la ciutat. 
 
 SERVEIS A LA CIUTAT I PARTICIPACIÓ 
 
10. Autoritzar l’AMTU perquè representi l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú 

davant la Generalitat de Catalunya i l’ATM, pel que fa a la millora del 
transport públic col·lectiu urbà dels municipis associats a l’AMTU. 

  
 PROMOCIÓ DE LA CIUTAT 
 
11. Donar compte de l’acord de JGL de 24 de gener de 2012, pel qual s’aprova 

el conveni entre l’Ajuntament i la Federació d’Associacions pel Carnaval 
2012. 



 

12. Donar compte de l’acord de JGL de 24 de gener de 2012, pel qual s’aprova 
el conveni de col·laboració amb l’Obra Social de la Caixa del Penedès per 
contribuir a les despeses del projecte “Llegat Joaquim Molas a la Biblioteca 
Museu Víctor Balaguer”. 

13. Ratificar l’acord de JGL de 7 de febrer de 2012, pel qual es dóna de baixa 
l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú de l’Associació Pacte Industrial de la 
Regió Metropolitana de Barcelona. 

 
 MOCIONS 
 
14. Moció de la CUP per a la compra d’habitatges en procés de desnonament. 
15. Moció d’ICV per exigir els pagaments dels deutes del govern de la 

Generalitat amb aquest Ajuntament.  
16. Moció d’ICV per donar suport i la mediació per garantir una solució que 

permeti la continuïtat del Diari de Vilanova. 
17. Moció d’ICV per tal de mantenir el desplegament de la Llei de barris. 
18. Moció del PSC relativa a l’Impost sobre les estades en establiments 

turístics aprovat pel govern de la Generalitat als pressupostos de 2012.  
19. Moció de la CUP per a un major control democràtic de les modificacions 

pressupostàries. 
20. Moció en contra de la reforma laboral imposada pel govern de l’Estat. 
 
 MOCIÓ D’URGÈNCIA  
 
20 bis. Moció de la CUP en solidaritat amb els estudiants del País Valencià. 
 
 PREGUNTES 
 
21. Preguntes del grup municipal del PSC: 
 

• Sobre els camins de l’Ortoll 
• Sobre l’IMET 

 
 PRECS 
 
 
 
ALCALDESSA 
 
Bona tarda.  Benvinguts, benvingudes a aquest Ple ordinari de l’Ajuntament de 
Vilanova i la Geltrú.  
 
Abans d’entrar en l’ordre del dia, voldria fer referència a una persona que ha 
marcat la vida de la ciutat i que ens ha deixat aquesta setmana passada, parlo 



 

del senyor Oleguer Arnau, l’actual defensor de la ciutadania.  En nom del Ple 
municipal de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú volem expresar el nostre més 
sentit condol a la família, amics i coneguts, i voldríem fer un minut de silenci en 
record d’aquesta persona.  Per tant, si els hi sembla, començaríem amb aquest 
minut de silenci. 
 
Minut de silenci. 
 
ALCALDESSA 
 
Molt bé, moltes gràcies. 
 
Bé, per tancar aquest record jo crec que s’ha destacar el compromís que ha 
tingut aquesta persona sempre amb la ciutat, des dels diferents àmbits en els 
quals sempre ha estat molt actiu. 
 

  1. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DELS ESBORRANYS DE LES ACTES 
DE LES SESSIONS EXTRAORDINÀRIA I ORDINÀRIA DEL PLE DE 
L’AJUNTAMENT DE 23 DE GENER DE 2012. 

 
ALCALDESSA 
 
Per tant, passaríem ara al primer punt de l’ordre del dia, que és l’aprovació, si 
s’escau, dels esborranys de les actes de les sessions extraordinària i ordinària 
del Ple de l’Ajuntament del 23 de gener de 2012.  Tots vostès han rebut les 
actes, no ens ha arribat cap esmena, per tant en principi, si no tenen res a dir, 
donaríem per aprovades aquestes actes.  D’acord, pues gràcies. 
 
S’aproven els esborranys de les actes de les sessions plenàries del dia 23 de 
gener de 2012. 
 
 

 2. ALCALDIA-PRESIDÈNCIA. PRESA DE POSSESSIÓ DE LA SRA. 
BLANCA ALBÀ PUJOL COM A REGIDORA D’AQUEST 
AJUNTAMENT. 

 
ALCALDESSA 
 
Passem al segon punt de l’ordre del dia.  Senyor secretari. 
 
El secretari llegeix el text següent: 
 
Havent-se fet efectiva la renúncia al càrrec de regidor del Sr. JAUME MUNNÉ I 
MUNNÉ, davant el Ple ordinari de 23 de gener de 2012, i havent-se rebut la 



 

credencial de la Junta Electoral Central, acreditativa d’haver estat designada 
regidora de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú la Sra. BLANCA ALBÀ I 
PUJOL, de la qual se li ha lliurat còpia per la Secretaria municipal, a l’efecte 
que pugui fer efectiu el seu dret a la presa de possessió com a regidora 
municipal, la senyora alcaldessa li formula la pregunta següent: 
 
L’alcaldessa formula aquesta pregunta a la Sra. BLANCA ALBÀ I PUJOL: 
 
“Jureu o prometeu, per la vostra consciència i el vostre honor, complir fidelment 
les obligacions del càrrec de regidora de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, 
amb lleialtat al rei i observar la Constitució com a norma fonamental de 
l’Estat?” 
 
BLANCA ALBÀ 
 
Ho prometo per imperatiu legal, sense renunciar al dret a l’autodeterminació de 
Catalunya. 
 
ALCALDESSA 
 
Gràcies, senyora Albà.  Benvinguda a aquest Ple municipal. 
 
Aplaudiments. 
 

 
 3. ALCALDIA-PRESIDÈNCIA. NOMENAMENT DE REPRESENTANTS 

MUNICIPALS EN DIVERSOS ORGANISMES, ENTITATS I 
EMPRESES MUNICIPALS. 

 
ALCALDESSA 
 
Molt bé, passem al següent punt de l’ordre del dia.  Senyor secretari. 
 
El secretari llegeix la part dispositiva de la proposta següent. 
 
“S’acorda nomenar les persones que han de representar l’Ajuntament en els 
organismes que s’indiquen a continuació: 
 
 

XARXES LOCALS 
 
Xarxa de Pacs Naturals 
 
Substituir el Sr. JAUME MUNNÉ I MUNNÉ per: 



 

 
• BLANCA ALBÀ I PUJOL 

 
Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat 
 
Substituir el Sr. JAUME MUNNÉ I MUNNÉ per: 
 

• BLANCA ALBÀ I PUJOL 
 
Xarxa de Municipis Indians 
 

• MARIJÓ RIBA HUGUET 
• SOLE FERNÁNDEZ CABEZAS (tècnica) 

 
 

EMPRESES MUNICIPALS 
 
Companyia d’Aigües de Vilanova i la Geltrú, SAM 
 
Substituir el Sr. JAUME MUNNÉ I MUNNÉ per: 
 

• JOSEP IBARS I MESTRE 
 
Promoció Industrial Vilanova, SAM (PIVSAM) 
 
Substituir els senyors MIQUEL ÀNGEL GARGALLO SERRANO i GLÒRIA 
GARCÍA PRIETO per: 
 

• GERARD FIGUERAS I ALBÀ 
• JOAN GIRIBET DE SEBASTIÁN 

 
Funerària Vilanova, SA 
 
Substituir el Sr. JAUME MUNNÉ I MUNNÉ per: 
 

• BLANCA ALBÀ I PUJOL 
 
 

CONSORCIS 
 
Consorci dels Colls i Miralpeix-Costa del Garraf 
 
Substituir el Sr. JAUME MUNNÉ I MUNNÉ per: 
 



 

• BLANCA ALBÀ I PUJOL 
 
Consorci per a la Gestió Integral d’Aigües de Catalunya 
 
Substituir el Sr. JAUME MUNNÉ I MUNNÉ per: 
 

• GLÒRIA GARCÍA PRIETO 
 
 

ENTITATS 
 
Consell Esportiu del Garraf 
 
Substituir la Sra. NEUS LLOVERAS I MASSANA per: 
 

• BLANCA ALBÀ I PUJOL.” 
 
 
ALCALDESSA 
 
Gràcies, senyor secretari.  Paraules?  Per tant, passaríem a la votació 
d’aquests nomenaments.  Vots a favor?  Vots en contra?  Abstencions?  
Queda aprovat amb els vots a favor del govern i l’abstenció de la resta de 
grups del Consistori.  Gràcies. 
 
Es vota la proposta, la qual s’aprova amb el resultat següent. 
 
  Vots a favor:  CIU (9) 
  Abstencions: PSC, PP, CUP i ICV (15) 
 
 

 4. ALCALDIA-PRESIDÈNCIA. DONAR COMPTE DEL DECRET DE 
L’ALCALDIA DE DELEGACIÓ D’ATRIBUCIONS I FACULTATS DE 
LA REGIDORIA DE MEDI AMBIENT. 

 
ALCALDESSA 
 
Passem al següent punt, que és donar compte del Decret de l’Alcaldia de 
delegació d’atribucions i facultats de la regidora de Medi Ambient.  Senyor 
secretari. 
 
El secretari llegeix la part resolutiva del decret següent: 
 



 

Es dóna compte del Decret de l’Alcaldia de 25 de gener de 2012, el qual diu 
literalment el següent: 
 
Relació de fets 
 
Vist que el Sr. JAUME MUNNÉ I MUNNÉ va fer efectiva la seva renúncia al 
càrrec de regidor d’aquest Ajuntament en la sessió plenària del dia 23 de gener 
de 2012. 
 
Vist que com a regidor de Medi Ambient tenia específicament delegades unes 
atribucions per Decret d’aquesta Alcaldia de 15 de juny de 2011. 
 
Vist que fins al nomenament del càrrec de regidor/a de Medi Ambient és 
necessari delegar dites atribucions en un altre regidor/a. 
 
Vist que la regidora Sra. GLÒRIA GARCÍA I PRIETO és la presidenta de la 
Comissió Informativa de Serveis a la Ciutat i Participació, a la qual pertanyen 
les competències relacionades amb Medi Ambient. 
 
Fonaments de dret 
 
1.  Art. 56 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.  Art. 23.4 de la Llei 7/85, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim 

local. 
3.  Art. 43 i següents del Reglament d’organització, funcionament i règim 

jurídic de les corporacions locals. 
4.  Art. 46 i següents del Reglament Orgànic Municipal. 
5. Art. 13 de la Llei 30/92, de 26 de novembre, del Règim jurídic de les 

administracions públiques i del procediment administratiu comú. 
 
Per tot això, 
 
RESOLC: 
 
“PRIMER. Delegar en la Sra. GLÒRIA GARCÍA I PRIETO, regidora de 
Serveis Viaris, Mobilitat, Participació i Cooperació, les atribucions i les 
facultats per a la gestió dels assumptes relacionats amb l’àmbit competencial 
de la Regidoria de Medi Ambient especificades en el Decret de 15 de juny de 
2011, pel qual es delegaven al Sr. JAUME MUNNÉ I MUNNÉ. 
 
SEGON. Aquesta delegació, de conformitat amb el que disposa l’article 44 del 
ROF, tindrà efecte des del dia següent al de la data de notificació d’aquest 
decret a la regidora a la qual es confereix la delegació, i tindran efecte mentre 



 

no es deleguin a una altra regidor/a, sense perjudici de la capacitat 
d’advocació d’aquesta Alcaldia. 
  
Tanmateix, les resolucions que s’adoptin per delegació, s’entendran dictades 
per aquesta Alcaldia, com a titular de la competència originària, a la qual 
s’haurà de mantenir informada de l’exercici de la delegació. 
 
TERCER. Ordenar la publicació d’aquest decret al Butlletí Oficial de la 
Província i  donar-ne compte al Ple, en la primera sessió que tingui lloc, i als 
portaveus dels grups municipals.” 
 
A l’inici de la lectura, vist que fa referència a la Sra. Glòria García, l’alcaldessa 
diu: 
 
ALCALDESSA 
 
Sí, senyor secretari, em sembla que hi ha un error en aquest punt, perquè ha 
de ser la senyora Blanca Albà i Pujol. 
 
SECRETARI 
 
Deu haver sigut un error administratiu. 
 
ALCALDESSA 
 
Sí, comprovem després que potser hi ha alguna... hi deu haver potser algun 
error de transcripció.  Tots tenim present, i a més així s’ha expresat també en 
el punt anterior que aquestes atribucions són per a la senyora Blanca Albà i 
Pujol. 
 
El secretari continua llegint la part resolutiva del Decret. 
 
ALCALDESSA 
 
Molt bé.  Gràcies, senyor secretari.  Paraules?  Senyor Elena. 
 
JOAN IGNASI ELENA 
 
És que potser és el secretari el que ho ha d’aclarir, però, vol dir que no és la 
senyora Glòria que ha substituït durant un temps el senyor Munné i després 
ho rectificarà el Decret que vostè signi de la senyora Blanca Albà?  Jo diria 
que és així, eh? 
 
 



 

ALCALDESSA 
 
És possible.  A veure, senyor secretari, si podem esbrinar això.  Potser és 
l’anterior, té raó senyor Elena, potser és l’anterior provisional i després ve el 
definitiu. 
 
SECRETARI 
 
Sí, sí, segurament deu ser això.  Sí, en principi les competències de Medi 
Ambient passen a...  
 
ALCALDESSA 
 
Hi va haver un pas entremig, que va ser mentres no hi havia el regidor Munné, 
que va ser la senyora Glòria García, i ara es passa a la senyora Blanca Albà. 
 
SECRETARI 
 
És un Decret de 25 de gener, que no podia delegar en favor de la senyora 
Blanca Albà, perquè no és regidora fins a partir d’avui. 
 
ALCALDESSA 
 
D’acord, d’acord, val, és l’anterior.  Llavors, el següent pas serà ja delegar... 
d’acord, que aquest Decret encara s’ha de fer. 
 
SECRETARI 
 
Això és per donar validesa a aquest Decret de delegació, que li faltava el 
tràmit de ratificació pel Ple. 
 
ALCALDESSA 
 
D’acord, ja ho entenem.  Sobtava perquè els dos punts anaven seguits, però 
és correcte, és un Decret anterior.  D’acord, era donar compte.  Gràcies al 
grup del PSC per l’apunt. 
 
 

 5. ALCALDIA-PRESIDÈNCIA. ADHESIÓ D’AQUEST AJUNTAMENT A 
L’ASSEMBLEA DE MUNICIPIS PER LA INDEPENDÈNCIA I 
APROVACIÓ DELS SEUS ESTATUTS. 

 
 
 



 

ALCALDESSA 
 
I per tant passaríem al següent punt, que és l’adhesió d’aquest Ajuntament a 
l’Assemblea de Municipis per la Independència i aprovació dels seus Estatuts.  
Senyor secretari.  
 
El secretari llegeix la part dispositiva de la proposta següent: 
 
Vist que el Ple d’aquest Ajuntament, en la sessió ordinària del dia 7 de 
novembre de 2011 va aprovar una moció per a la participació de l’Ajuntament 
de Vilanova i la Geltrú en l’Associació de Municipis per la Independència. 
 
Vist que en data 14 de desembre de 2011 es va constituir l’esmentada 
associació. 
 
Vist que cal formalitzar l’adhesió d’aquest Ajuntament en l’Associació de 
Municipis per la Independència i aprovar-ne els seus estatuts. 
 
Per tot això es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció de l’acord següent: 
 
“PRIMER. Adherir-se a l’Associació de Municipis per la Independència 
constituïda a Vic en data 14 de desembre de 2011. 
 
SEGON.  Aprovar els Estatuts que regulen l’associació, els quals s’adjunten. 
 
TERCER. Facultar la senyora alcaldessa per signar els documents necessaris 
per a l’efectivitat dels acords precedents. 
 
QUART.  Delegar en la regidora Sra. ARIADNA LLORENS I GARCÍA la 
representació d’aquest Ajuntament davant l’Associació, amb totes les facultats 
previstes en els Estatuts. 
 
CINQUÈ. Remetre un certificat d’aquest acord a la presidència de l’Associació 
de Municipis per la Independència, domiciliada al c/ Ciutat, 1, 08500 Vic.” 
 



 

 

 
ASSOCIACIÓ DE MUNICIPIS PER LA INDEPENDÈNCIA 

 
ESTATUTS 

 
 
 
EXPOSICIÓ DE MOTIUS 
 
PRIMERA PART: DE CARÀCTER HISTÒRIC 
 
Sabem que la situació actual de Catalunya respecte l’Estat espanyol no 
difereix de la d’altres pobles que en un moment determinat de la seva història 
han clamat per la llibertat. 
 
Tots sabem que Catalunya és un país mil·lenari amb tot allò que en dret 
conforma una nació: llengua, cultura, dret, tradició, institucions, sentiment de 
pertinença, voluntat de ser. País obert i que acull a tot el que vulgui ser-hi 
acollit. 
 
Tenim present, que a dia d’avui disposem d’exemples històrics que ens 
marquen el camí a seguir com a grup de persones representatives d’una 
població, d’un territori i d’una administració, que es proposen una fita: la 
llibertat d’un territori i d’un poble, sense que en cap moment es deixi de 
banda l’evolució històrica dels precedents en l’assoliment d’aquest objectiu, 
ni les circumstàncies actuals que ens impel·leixen, ni les estructures de poder 
dins les quals Catalunya hi està immersa. 
 
Coneixem que les estructures de poder de les metròpolis, no permeten fissures 
legals en el seu si que possibilitin als pobles a elles sotmeses manifestar de 
forma efectiva els seus anhels de llibertat; per tant, qualsevol iniciativa, per 
pacífica que sigui, ha de ser ofegada amb sentències de tribunals encastats 
en les mateixes estructures, amb iniciatives legislatives agressives per part de 
majories alienes al poble i amb actuacions coercitives del poder executiu 
central. 
 
Sabem que la història de l’Estat espanyol té una merescuda fama arreu del 
món provinent de la seva intolerància vers tot allò que no és la seva pròpia 
arrel cultural i nacional, en definitiva de tot allò que no es castellà. Des del 
naixement dels estats moderns durant el Renaixement, Castella, nucli bàsic de 
les espanyes “castilla hizo las españas” va dir un poeta castellà, no va saber 
estar mai en el lloc que li corresponia, tractant els pobles i nacions associats o 
sotmesos com a pobles o nacions de segona o tercera. 
 



 

Tots coneixem la història que ens parla de guerres absurdes com les de 
Flandes, en la que Espanya hi va enterrar vides, fortuna i prestigi per no res, i a 
la que Catalunya s’hi va oposar de forma sagnant; ens parla dels anhels 
aconseguits per Portugal; ens parla del tracte rebut per les antigues colònies 
d’Amèrica, Àsia i Àfrica: “Castilla miserable, ayer dominadora, envuelta en sus 
andrajos desprecia lo que ignora” diu el mateix poeta. I avui l’esperit 
d’Espanya, que és el de Castella, continua exactament igual. 
 
És de tots conegut que aquest mateix esperit agressiu, excloent i inquisitorial, 
va apartar Espanya dels corrents científics, polítics i humanístics que es 
desenvolupaven a Europa i a Amèrica. Catalunya, però, va continuar 
mantenint la seva llengua, la seva cultura, el seu dret, els seus costums, les 
seves institucions i la seva consciència nacional des d’abans de la formació 
del mateix Estat espanyol, dins del qual Catalunya s’hi ha trobat incòmoda i 
menystinguda, obligant-la constantment a lluitar amb armes diverses per 
mantenir i fer valer el seu ésser i la seva identitat. 
 
Tots coneixem l’espoli fiscal històric i actual, prou documentat, iniciat amb 
Felip V i que ha continuat al llarg del temps sense interrupció, intensificant-se 
cada vegada més les campanyes contra Catalunya –contra els seus símbols 
d’identitat i contra la seva gent- en els mitjans de comunicació d’àmbit 
estatal i en les declaracions dels polítics, particularment en qualsevol de les 
campanyes electorals. De tot això en queda constància documentada en les 
hemeroteques i arxius audiovisuals. 
 
Sabem que a Catalunya, el treball, la ciència, les arts, el pensament, sempre 
han estat a l’avantguarda de la realitat i del sentiment del poble, en 
contraposició de la dedicació de les elits estatals de parla castellana, 
dedicades a la gran administració, l’exèrcit i la judicatura. Ens remetem al 
Decret de Nova Planta per fonamentar l’inici d’aquest fet. 
 
Tenim molt present que les agressions a Catalunya mitjançant el menyspreu 
de la seva llengua, l’ofegament de l’economia per vies diverses -
comunicacions, incentius a competències contraposades, fiscalitat, 
incompliment pressupostari i una llarga llista de greuges-, el rebuig constatat 
de tot allò que ens configura com a poble i com a nació mil·lenària 
comporta la necessitat d’esdevenir una altra vegada el que, de fet, no hem 
deixat de ser: un poble, però amb un Estat propi que possibiliti viure en pau i 
faci possible el treball de la nostra gent sense ser espoliats ni espoliar. Poder 
viure amb el nostre dret, la nostra cultura, els nostres deures, els nostres serveis i 
les nostres servituds, però, en tot cas, nostres. 
 
És de tots conegut que Catalunya ha patit d’Espanya, des de 1714 i d’abans 
també, -recordem el Conde Duque de Olivares i la seva “Unión de Armas” - 
l’opressió cultural i la militar com també ho han patit altres nacions del 
planeta en circumstàncies similars. 



 

 
L’exili o la presó han marcat moltes vides, i altres han quedat segades en nom 
d’un concepte primari i d’uniformitat d’Espanya, portat a terme pel ja 
esmentat Felip V, passant per Primo de Rivera, fins a la “Espanya grande” i 
“Unidad de destino en lo universal” del franquisme, com també per altres 
personatges actuals que configuren el protagonisme de la història de la 
transició. 
 
Considerem que sempre és l’hora i moment per reclamar la dignitat i la 
llibertat, viure en definitiva, bé aquest que “no es compra ni es ven, poble que 
mereix ser lliure si no li donen s’ho pren” , com molt bé expressa un altre 
poeta. 
 
L’Estat espanyol, caigut en descrèdit internacional, que organitza un 
referèndum per aprovar una constitució europea que no arriba enlloc, i que 
canvia la constitució pròpia per mitjans legals però no morals, ha demostrat 
de forma sobrera que malgrat disposar de la “potestas” ja no té “l’auctoritas”. 
En canvi, els ajuntaments i els seus alcaldes tenim una potestat, en part 
derivada, però una autoritat ben guanyada i incontestada: som administració 
bàsica. 
 
Tenint en compte que els alcaldes dels respectius municipis representem 
persones, territori i organització, que som deutors d’una gestió que ha de 
repercutir en la millora de vida dels nostres conciutadans, situació aquesta 
que no pot garantir un Estat espanyol sempre en fase de construcció, que no 
troba el rumb, amb una administració pesant, lenta i immensa que només és 
efectiva quan les seves diverses forces i instàncies convergeixen en un enemic 
comú que és Catalunya –recordem l’establiment indiscriminat d’autonomies 
per a regions que mai l’havien demanat i la LOAPA posterior-. És fàcil 
concloure que una unió dels municipis per reclamar els drets bàsics i 
fonamentals d’un poble com a base per una millora de la vida de les 
persones, és legítima. 
 
Tenim present que hi ha tres conceptes complementaris però no iguals: la 
justícia, el dret i la llei, i que la situació ideal és la coincidència dels tres per 
resoldre els problemes que planteja la vida diària, la protecció dels febles i la 
contenció dels prepotents. 
 
Tenim present també que una Associació de municipis que reclami un Dret 
Fonamental com el de la llibertat d’un poble com a pas per aconseguir obrir 
les possibilitats de creixement dels nostres conciutadans, és de Justícia, i el 
Dret ha de trobar els camins per assolir-ho de forma pacífica. I per això, ens 
hem de fonamentar en bases legals sempre que sigui possible, però tenint 
ben present que la justícia està per sobre les lleis que evolucionen 
constantment, i és per això que ens basem en els següents: 
 



 

SEGONA PART: DE CARÀCTER POLÍTIC 
 
Cada dia que passa els ciutadans de Catalunya tenim més consciència de 
les limitacions creixents que el marc jurídic espanyol vigent imposa a 
l’autogovern del nostre poble i als seus anhels de viure en llibertat i amb 
justícia. Els exemples que demostren aquests límits no cessen. Si la sentència 
del Tribunal Constitucional contra l’Estatut es va encarregar de retallar 
greument en aspectes clau allò que ja havia aprovat el poble, posteriorment 
no han parat d’esdevenir-se fets que ho han anat concretant més a la 
menuda, com ara la sentència del Tribunal Suprem contra la immersió 
lingüística amb prevalença del català a l’ensenyament. 
 
Escudant-se en la crisi econòmica i en el necessari control del dèficit públic, 
hem vist també traves abusives de l’Administració de l’Estat a la capacitat 
d’endeutament de la Generalitat per traçar les seves pròpies polítiques i un 
veritable afany d’aprofitar la situació d’emergència creada per aplicar una 
recentralització que lamina la capacitat d’autogovern. Una conjuntura en la 
qual hem hagut de contemplar un cop més com la més mínima reclamació 
financera formulada des de Catalunya ha estat presentada com la 
demanda d’un privilegi insolidari, quan, paradoxalment, és el nostre poble qui 
pateix un espoli fiscal per part de l’Estat espanyol del tot injust i inassolible. 
 
Com a primer graó de l’arquitectura administrativa i institucional de 
Catalunya que som, els municipis no podem restar impassibles davant dels 
aires d’involució que es respiren i tenim el deure de defensar l’autogovern i les 
institucions del país des de la nostra realitat de proximitat als veïns i veïnes dels 
nostres pobles i ciutats. 
 
Arran de la sentència del Tribunal Constitucional contra l’Estatut, més d’un 
centenar de municipis catalans ja van subscriure de forma espontània acords 
de desobediència en declarar-se “moralment exclosos” de la Constitució 
espanyola o prenent altres resolucions contràries a la sentència, recollint així el 
clam en favor del dret a decidir de la nació catalana expressat a la 
multitudinària manifestació sobiranista del 10 de juliol de 2010. 
 
Ara és l’hora de no defallir i de continuar fent passes fermes, de forma més 
organitzada i sistemàtica, i per això ens proposem crear l’associació Municipis 
per la Independència que treballi permanentment per a la consecució d’un 
Estat propi per a Catalunya, des del convenciment que, per la seva pròpia 
pluralitat, els municipalisme és un àmbit privilegiat per establir dinàmiques 
unitàries i apartidistes en la defensa dels drets nacionals. Una associació que, 
recollint l’experiència del moviment Decidim.cat, d’Electes locals pel Dret a 
Decidir, i de l’experiència que han suposat les consultes populars sobre la 
independència a més de 500 pobles i ciutats del país, organitzades per la 
societat civil i iniciades a Arenys de Munt, conscienciï la ciutadania de la 



 

necessitat que Catalunya pugui exercir el dret a l’autodeterminació nacional, 
i aprofundeixi en tota mena d’iniciatives per fer-ho possible. 
 
Fer passes en aquesta línia va ser un dels compromisos de la I Trobada de 
Municipis moralment exclosos de la Constitució espanyola celebrada el 5 de 
setembre de 2010 al monestir de Sant Pere de Rodes (El Port de la Selva), que 
va reunir alcaldes i regidors en representació d’una quarantena de municipis, 
de la qual aquesta associació se sent hereva. 
 
La nació catalana, és una nació plena de riquesa en tots els àmbits: riquesa 
natural, riquesa històrica, i per sobre de tot, riquesa intangible que és 
l’espiritual, la dels nostres valors. Aquests caracteritzen l’ànima del poble 
català: esperit d’esforç, obert, integrador, dialogant, educatiu, assenyat, però 
també, d’indignació i reactiu quan precisament ens fan renunciar als nostres 
ideals que en últim terme aspiren a horitzons comuns de la nostra nació 
malgrat els horitzons particulars de cada municipi. 
 
Els valors transformen els pobles i esdevenen tangibles mitjançant la interacció 
amb les institucions. D’aquestes, les institucions municipals, les que rauen al 
cor de cada municipi, esdevenen les institucions més vives, més directes, més 
properes als seus habitants i, en definitiva, comporten que la fisiologia d’una 
nació esdevingui encara més viva. 
 
La gent, els habitants de cada poble i ciutat, som la democràcia. Som la gent 
la que expressem els nostres designis a través de les urnes. En definitiva, la 
gent som la força d’un poble, i només nosaltres a través de les urnes som 
responsables i lliures d’escollir el nostre futur. Un futur a l’alçada de la dignitat 
humana. I en aquest punt, no oblidem la declaració dels drets humans de les 
Nacions Unides, on en el seu article 1.2, determina: 
 
“Els propòsits de les Nacions Unides són: 
2. Desenvolupar entre les nacions unes relacions amistoses basades en el 
respecte al principi de la igualtat de drets dels pobles i del seu dret a la lliure 
determinació, i prendre totes aquelles mesures apropiades a enfortit la pau 
universal;” 
 
A través d’aquesta declaració, que també es desenvolupa a l’article 1 del 
Pacte Internacional dels Drets Civils i Polítics i a l’article 1 del Pacte 
Internacional dels Drets Econòmics, Socials i Culturals, ambdós ratificats per 
l’Estat Espanyol el 27 de juliol de 1977, es destaca per sobre de tots, un valor: 
el de la igualtat de drets dels pobles i el seu dret a la lliure determinació, i en 
definitiva el de la igualtat entre humans lliures que configuren els pobles. La 
llibertat implica reflexió, educació, justícia, evolució. Els ciutadans hem de 
poder discutir el què volem, hem de poder imaginar el nostre futur, hem de 
poder anticipar-nos, hem de poder decidir lluny de les directrius polítiques que 
segueixen un camí dirigit, que enlloc de convergir amb les necessitats i 



 

designis del poble català, cada cop se n’allunyen més. No podem ser només 
espectadors de la vida, no podem ser espectadors de com la nostra nació va 
perdent l’alè davant l’hostilitat de l’Estat Espanyol i davant una involució de 
l’Estat del dret i del benestar. No podem canviar la realitat si no la coneixem, i 
tampoc la podem canviar si els ciutadans, i a través d’ells, els municipis, no 
ens impliquem. 
 
Els Ajuntaments, les institucions més properes als nostres habitants, hem de 
reaccionar davant la involució actual. Només veient l’invisible podem 
aconseguir allò que considerem impossible. La inèrcia de la nostra actualitat, 
ens porta a la involució. La inèrcia és el nostre enemic a combatre, atès que 
la inèrcia no vol el canvi, i és precisament un gran canvi el que necessita la 
nostra nació. Ens cal evolucionar com a nació, ens cal evolucionar cap a un 
Estat propi, i l’alternativa a aquesta evolució, és la revolució cívica i pacífica. 
Si l’Estat espanyol no està disposat a evolucionar al nostre costat, si l’Estat 
espanyol prefereix la involució a l’evolució, nosaltres els municipis hem 
d’actuar com a primer graó de l’arquitectura política administrativa i 
institucional de Catalunya per aconseguir el futur que volem. Hem de 
continuar fent passes fermes i de forma organitzada i transversal. És per 
aquest motiu que la iniciativa inicial dels municipis moralment exclosos de la 
Constitució ha d’evolucionar eixamplant els seus horitzons amb la creació de 
l’associació de Municipis per la Independència. Un nou pas, lògic, necessari i 
il·lusionant cap a l’alliberament de la nostra nació. 
 
L’Associació ha de servir per reflexionar sobre el nostre futur, per discutir-lo i 
per donar a conèixer davant de tots els nostres iguals, la nostra voluntat de 
ser, la nostra realitat volguda, no la imposada. Catalunya ha de decidir per si 
sola, no són els altres que han de decidir per Catalunya. El nostre dret a 
decidir pertany al dret natural, és inherent a la condició humana, i per això 
està previst en la Carta de la declaració dels drets humans de les Nacions 
Unides, i l’Estat Espanyol com a signant de la referida Carta, ha acceptat el 
seu contingut, vàlid per a tots els pobles. 
 
Aquesta Associació, des de la transversalitat municipal i apartidista, té com a 
finalitat esdevenir un ampli espai de debat on compartir idees, iniciatives 
(legals o cíviques), experiències, informació, eines de gestió i tot allò que 
pugui ésser útil per a dur al poble de Catalunya cap a la independència. 
Igualment, des de l’Associació es treballarà amb fermesa per la defensa dels 
drets nacionals i per conscienciar a la ciutadania de la necessitat que 
Catalunya pugui exercir el seu dret a decidir. Aquesta Associació s’obre als 
947 municipis que integren el territori català. 
 
 
 
 
 



 

 
TERCERA PART: DE CARÀCTER JURÍDIC 
 
PACTES INTERNACIONALS 
 
Tenint en compte que el dret a l’autodeterminació és un principi fonamental 
dels Drets Humans, qüestió aquesta que està recollida a la carta de les 
Nacions Unides, com també al Pacte Internacional dels Drets Civils i Polítics 
ratificat per l’Estat espanyol el 27 de juliol de 1977, que en el seu Article 1 
proclama: “Tots els pobles tenen dret a l’autodeterminació. En virtut d’aquest 
dret determinen lliurement el seu estatut polític i procuren també pel seu 
desenvolupament, econòmic, social i cultural. 
 
Tots els pobles poden, per a les seves pròpies finalitats, disposar lliurement de 
llurs riqueses i de llurs recursos naturals sense perjudicar, però, cap de les 
obligacions que sorgeixen de la cooperació econòmica internacional 
basada en un principi de benefici recíproc, i també del dret internacional. En 
cap cas, un poble no pot ser privat dels seus mitjans de subsistència. 
 
Els estats en aquest pacte, incloent-hi aquells que tenen responsabilitat 
d’administrar territoris no autònoms, i territoris en fideïcomís, promouran 
l’exercici del dret a l’autodeterminació i respectaran aquest dret d’acord 
amb les disposicions de la Carta de les Nacions Unides.” 
 
Així mateix el Pacte Internacional dels Drets Econòmics, Socials i Culturals 
ratificat per l’Estat Espanyol també el 27 de juliol de 1977, que en el seu article 
1, proclama: 
 
 “1. Tots els pobles tenen el dret a l'autodeterminació. En virtut d'aquest 
dret determinen lliurement el seu estatut polític i procuren també el 
desenvolupament econòmic, social i cultural. 
 2. Tots els pobles poden, per a les seves pròpies finalitats, disposar 
lliurement de llurs riqueses i de llurs recursos naturals sense perjudicar, però, 
cap de les obligacions que sorgeixen de la cooperació econòmica 
internacional basada en un principi de benefici recíproc, i també del dret 
internacional. En cap cas, un poble no pot ser privat dels seus mitjans de 
subsistència. 
 3. Els Estats part en aquest Pacte, incloent-hi aquells que tenen la 
responsabilitat d'administrar territoris no autònoms, i territoris en fideïcomís, 
promouran l'exercici del dret a l'autodeterminació i respectarà aquest dret 
d'acord amb les disposicions de la carta de les Nacions Unides.” 
 
 
 
 
 



 

NORMATIVA JURÍDICA INTERNA 
 
a) Normativa constitucional 
 
- Article 96.-1. Los tratados internacionales válidamente celebrados, una vez 
publicados oficialmente en España , formarán parte del ordenamiento 
interno. Sus disposiciones sólo podrán ser derogadas, modificadas o 
suspendidas en la forma prevista en los propios tratados o de acuerdo con las 
normas generales del Derecho internacional. 
 
2. Para la denuncia de los tratados y convenios internacionales se utilizará el 
mismo procedimiento previsto para su aprobación en el artículo 94. 
 
Queda clara la voluntat constitucional del rang normatiu dels tractats 
internacionals. 
 
b) Organitzacions associatives d’ens locals: 
 
-Articles 133 a 136 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. 
 
-Article 303 i ss. Reglament d’Obres Activitats i Serveis dels Ens Locals, aprovat 
pel Decret 179/1995, de 13 de juny. 
 
-Decret 110/1996, de 2 d’abril, que regula el règim de les organitzacions 
associatives dels ens locals de Catalunya i el seu Registre. 
 
c) Competències municipals: 
 
-Articles 25 a 28 de la Llei 7/1985 reguladora de les bases de règim local. 
 
-Articles 66 a 74 del Text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de 
Catalunya. 
 
-Article 84 de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya (Llei Orgànica 6/2007, de 19 
de juliol). 
 
d) Altra normativa aplicable: 
 
-Article 10 de la Carta Europea de l’Autonomia Local, ratificat pel Regne 
d’Espanya. 
 
-Llei 4/2008, de 24 d’abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya. 
 
-Llei orgànica 1/2002, de 22 de març, reguladora del dret d’associació. 
 



 

 
TEXT DELS ESTATUTS 
 
TÍTOL PRIMER.- PRELIMINAR 
 
Article 1.- DENOMINACIÓ 
 
a.  Amb la denominació d’associació de “Municipis per la Independència” es 

constitueix una associació a l'empara del que preveu el decret legislatiu 
2/2003, de 28 d’abril, junt amb el redactat efectuat per la Llei 57/2003 de 
mesures per a la modernització del govern local i pel text refós de la Llei 
municipal de règim local de Catalunya, la Llei orgànica 1/2002, de 22 de 
març, reguladora del dret d’associació, i els seus estatuts, així com pel 
decret 110/1996 de 2 d’abril, i en els aspectes no fixats per aquesta 
normativa, per la legislació general sobre associacions, i concretament la 
Llei 4/2008, de 24 d’abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, 
relatiu a les persones jurídiques. 

 
 Aquesta associació està formada pels municipis i altres ens locals que 

voluntàriament ho decideixin. 
 
b.  L’associació actua al marge dels partits i les organitzacions polítiques. 
 
c.  “Municipis per la Independència”, és una associació plural que aplega les 

administracions locals de Catalunya amb independència de la seva 
composició política i que orienta la seva estructura i la seva acció d'acord 
amb aquest pluralisme. 

 
Article 2.- ADHESIÓ 
 
1. Es podran adherir a l’associació qualsevol dels municipis de Catalunya i 
altres ens locals. 
 
2. Per a la incorporació d' un nou membre a l’associació caldrà seguir el 
següent procediment: 
 
a.  Els municipis interessats hauran de prendre l'acord d'adhesió en el 

respectiu Ple, per majoria absoluta. L'acord d'adhesió implicarà la plena 
acceptació d'aquests Estatuts, i s’haurà de comunicar al president de 
l’associació i/o al Consell Directiu. 

 
b. Qualsevol associat podrà renunciar en qualsevol moment a la seva 

condició, comunicant la baixa, que no tindrà caràcter definitiu fins que no 
hagi transcorregut un mes a partir de la presentació de l’acord 
corresponent. L’acord de baixa s’haurà d’adoptar per acord plenari del 



 

municipi interessat, també per majoria absoluta. L’acord de baixa s’haurà 
d’adoptar per acord plenari del municipi també per majoria absoluta. 

 
També és perdrà la condició de soci, quan s’incorri en les accions o omissions 
sancionades d’aquesta manera d’acord amb el reglament intern que pot 
aprovar l’Assemblea, prèvia instrucció d’un expedient amb audiència a 
l’interessat. 
 
Article 3.- ÀMBIT TERRITORIAL 
 
1. L’Associació gaudeix de personalitat jurídica pròpia i de plena capacitat 
jurídica i d'obrar, dintre de l'àmbit de les seves finalitats estatutàries definides. 
 
2. La present associació té vocació nacional, per tant, el seu funcionament i 
actuació es regirà sense més limitacions que les establertes per les lleis vigents 
que siguin d’aplicació i pels presents Estatuts. 
 
3. L’associació podrà adherir-se o mantenir qualsevol altre tipus de relació de 
col·laboració amb altres associacions o entitats que tinguin finalitats 
anàlogues. 
 
Article 4.- DOMICILI 
 
1. El domicili de l’associació és a Vic, carrer Ciutat, 1 (08500) sense perjudici 
que l’assemblea general pugui modificar-ho quan ho consideri convenient. 
 
El canvi de domicili serà prèviament acceptat per acord del Consell Directiu, 
caldrà notificar el canvi a tots els associats i comunicar-ho a la Direcció 
General d'Administració local. 
 
2. Els òrgans de l’associació es podran reunir a qualsevol municipi de 
Catalunya. 
 
Article 5.- DURACIÓ 
 
La duració de l’associació serà indefinida i només es dissoldrà per acord de 
l'Assemblea General o per qualsevol de les causes previstes a les lleis. 
 
Article 6.- OBJECTE I FINALITATS 
 
L'objecte i finalitats de l’Associació són: 
 
a.  Esdevenir un ampli espai de debat on compartir idees, iniciatives (legals o 

cíviques), experiències, informació, eines de gestió i tot allò que pugui 
ésser útil per a dur al poble de Catalunya cap a la independència per tal 
d’assolir les plenes competències municipals 



 

 
b.  Fomentar i defensar els drets nacionals 
 
c.  Conscienciar a la ciutadania de la necessitat que Catalunya pugui exercir 

el seu dret a l’autodeterminació. 
 
d.  Crear una xarxa de promoció exterior, principalment dins del marc de la 

Unió Europea. 
 
e.  Promoure el finançament dels propis municipis 
 
f.  Buscar sinergies en d’altres àmbits com l’empresarial o el financer. 
 
Article 7. DRETS DELS ASSOCIATS 
 
Són drets dels membres de l’associació: 
 
a.  Assistir amb veu i vot a les reunions de l’Assemblea General. 
 
b.  Elegir o ser elegits per als llocs de representació o per exercir càrrecs 

directius. 
 
c.  Exercir la representació que se’ls confereixi en cada cas. 
 
d.  Intervenir en el govern i les gestions, en els serveis i les activitats de 

l’associació, d’acord amb les normes legals i estatutàries. 
 
e.  Exposar a l’Assemblea i al Consell Directiu tot el que considerin que pugui 

contribuir a fer més plena la vida de l’associació i més eficaç la realització 
dels objectius socials bàsics. 

 
f.  Sol·licitar i obtenir explicacions sobre l’administració i la gestió del Consell 

directiu. 
 
g.  Ésser escoltats prèviament a l’adopció de mesures disciplinàries. 
 
h.  Rebre informació sobre les activitats de l’associació. 
 
i.  Fer ús dels serveis comuns que l’associació estableixi o tingui a la seva 

disposició. 
 
j.  Formar part dels grups de treball. 
 
k.  Posseir un exemplar dels estatuts. 
 
l.  Consultar els llibres de l’associació. 



 

 
Article 8.- DEURES DELS ASSOCIATS 
 
Són deures dels associats: 
 
a.  Acatar els principis bàsics de l’associació 
 
b.  Complir els acords adoptats pels òrgans de l’associació 
 
c.  Contribuir al sosteniment econòmic de l’associació satisfent, almenys, la 

quota establerta 
 
d.  Assistir a les reunions de l’Assemblea general i d’altres òrgans a què siguin 

convocats. 
 
e.  Actuar de manera que no contradigui les finalitats de l’associació 
 
f.  Participar en les activitats que constitueixen l’objecte social de 

l’associació. 
 
Article 9.- ÒRGANS DE GOVERN 
 
Els òrgans de govern de l’Associació seran els següents: 
 
a.  L’Assemblea General 
 
b.  El Consell Directiu 
 
c.  La Comissió executiva 
 
d.  El/a President/a i vicepresidents/es 
 
e.  El Secretari/a 
 
f.  El Tresorer/a 
 
TÍTOL SEGON.- L’ASSEMBLEA GENERAL 
 
Article 10.- L’ASSEMBLEA GENERAL 
 
1. L’Assemblea General constitueix l'òrgan superior de govern i té la 
composició següent: 
 
L'Assemblea estarà formada pels representants dels municipis associats. Cada 
municipi estarà representat pel seu alcalde o regidor en qui es delegui. 
 



 

2. A l'Assemblea cada municipi tindrà un vot 
 
Article 11.- RÈGIM DE SESSIONS 
 
1. L'Assemblea es reunirà en sessió ordinària convocada pel President, dos 
cops cada any. També es reunirà en sessió extraordinària quan ho acordi el 
Consell Directiu, per iniciativa pròpia o a petició d'una desena part dels 
representants dels ens locals associats. 
 
2. La convocatòria amb inclusió del corresponent ordre del dia, s'haurà de fer 
com a mínim amb trenta dies d'antelació. 
 
En les sessions extraordinàries només es podran deliberar i acordar les 
qüestions concretes que han motivat la convocatòria. En cas d'urgència, 
apreciada pel Consell Directiu, es podrà convocar la sessió amb una 
antelació de quaranta-vuit hores. 
 
3. En primera convocatòria, per a la constitució de l'Assemblea serà 
necessària la presència de la meitat més un dels membres associats. 
 
En segona convocatòria, l'Assemblea queda constituïda sigui quina sigui 
l'assistència. 
 
4. La convocatòria haurà de fer-se per escrit, o mitjans telemàtics, expressant 
el lloc, data i hora de la reunió. Es podrà incloure també el lloc, data i hora en 
què, si així procedís, es reuniria en segona convocatòria. Entre la primera i la 
segona convocatòria ha de transcórrer un mínim de mitja hora. 
 
Article 12.- RÈGIM D’ACORDS 
 
1. Els acords s’adoptaran per majoria simple de vots. Caldrà el vot favorable 
de les dues terceres parts dels associats per acordar la dissolució de 
l’associació. 
 
2. En cas d’empat, decidirà el vot del President. 
 
3. Tots els membres queden subjectes als acords de l'Assemblea General, 
incloent-hi els absents, els qui en discrepen i els presents que s'han abstingut 
de votar. 
 
Article 13.- VOTACIONS 
 
1. Les votacions ordinàries seran a mà alçada i es computarà un vot per a 
cada representant. 
 



 

2. Si així ho demana un deu per cent dels vots representats, les votacions 
seran nominals. 
 
3. Les votacions seran secretes si així ho acorda el deu per cent dels vots 
representats a l'Assemblea o quan la temàtica dels assumptes afecti la 
privacitat de les persones legalment protegida. 
 
Article 14.- DE L’ASSEMBLEA 
 
Presidiran les Assemblees el President, els Vicepresidents amb l’assistència del 
Secretari de l’associació, que posaran a votació de l'Assemblea el seu ordre 
del dia. 
 
Article 15.- FACULTATS DE L’ASSEMBLEA 
 
Correspon a l'Assemblea de l’associació: 
 
a.  Aprovar els objectius i els criteris generals d’actuació. 
 
b.  Deliberar sobre altres qüestions de caràcter general que proposi el Consell 

Directiu. 
 
c.  Modificació dels Estatut de la forma legalment establerta 
 
d.  Aprovar, si escau, la gestió del Consell Directiu, el pressupost i els comptes 

anuals. 
 
e.  Aprovació i modificació del Reglament de Règim Interior. 
 
f.  Elegir i separar els membres del Consell Directiu i la resta dels òrgans de 

govern. 
 
g.  Acordar la forma i l’import de les contribucions al finançament de 

l’associació o el pagament de les seves despeses, incloent-hi les 
aportacions al patrimoni de l’associació a les quals fa referència l’article 
323-2 de la llei d’associacions 4/2008, de 24 d’abril. 

 
h.  Acordar la transformació, la fusió, l’escissió o la dissolució de l’associació. 
 
i.  Aprovar la cessió o la destinació del romanent de l’associació en cas de 

dissolució, i si no n’hi ha, l’acord formal d’extinció. 
 
j.  Resoldre sobre les qüestions que no estiguin expressament atribuïdes a cap 

altre òrgan de l’associació. 
 



 

k.  En cas de necessitat operativa, pot crear una Comissió Permanent o altre 
òrgan complementari. 

 
l.  Qualsevol altre decisió que per llei correspongui a l’Assemblea General. 
 
TITOL TERCER.- EL CONSELL DIRECTIU i LA COMISSIÓ EXECUTIVA 
 
Article 16.- EL CONSELL DIRECTIU i LA COMISSIÓ EXECUTIVA 
 
Està integrat, pels membres escollits per l’Assemblea General 
 
a.  El President/a 
 
b.  Quatre vicepresidents/es 
 
c.  Vocals: un representant per comarca on hi hagi designat un Ajuntament 

associat, fins un màxim de 41 vocals, que es corresponen amb les 41 
comarques de Catalunya. 

 
d.  El Secretari/a 
 
e.  El Tresorer/a 
 
Tal i com s’ha dit hi haurà al Consell Directiu un representant per comarca, 
anomenat vocal, en aquelles comarques on hi hagi designat un Ajuntament 
associat. En el cas que no sigui així, ho decidiran els representants comarcals 
dels municipis associats per majoria simple. En cas d’empat, decidirà la 
totalitat de l’Assemblea general. 
 
Els càrrecs que componen el Consell Directiu: el President/a, Vicepresident/es, 
vocals, Secretari/a i Tresorer/a duraran un període de quatre anys, malgrat 
que poden ser objecte de reeleccions. 
 
Es crearà una Comissió executiva que executi les decisions del Consell Directiu 
i tot el que aquest li delegui. Aquesta Comissió executiva estarà formada pels 
membres del Consell Directiu següents: President, els Vicepresidents, 4 vocals, 
Secretari i Tresorer. 
 
Article 17.- ATRIBUCIONS 
 
Són atribucions del Consell Directiu: 
 
a.  Elaborar el pressupost, i també les seves modificacions i liquidacions, així 

com la comptabilitat simplificada o els comptes anuals (segons escaigui), 
que hauran de ser aprovats per l’Assemblea, com a màxim, en els sis 
mesos següents a la data de tancament de l’exercici. 



 

 
b.  Elaborar l'Inventari de béns de l’associació 
 
c.  Elaborar el programa d'actuació de l’associació. 
 
d.  Acceptar donacions, llegats i herències en favor de l’associació. 
 
e.  Autoritzar les despeses que superin el 15% dels recursos ordinaris del 

pressupost de l’associació. 
 
f.  Preparar i executar els acords de l’Assemblea General. 
 
g.  Instar tota mena d'accions i recursos tant en via judicial com en via 

administrativa. 
 
h.  Crear una xarxa de promoció exterior. 
 
i.  La designació del Secretari i Tresorer de l’Associació a proposta del 

President. 
 
Article 18.- CONDICIÓ DE MEMBRES/ CÀRRECS 
 
Es perdrà, durant el mandat ordinari, la condició de membre del Consell 
Directiu, pels motius següents: 
 
a.  Quan es tracti de càrrecs dins l’associació, per dimissió, presentada per 

escrit al President, amb el coneixement previ de l'òrgan plenari de l'entitat 
local a la qual pertany el càrrec dimissionari. 

 
b.  Pèrdua de la condició del càrrec electe. 
 
En cas de vacant, el President assumirà provisionalment les responsabilitats 
que tenia el membre cessat en el Consell Directiu i, proposarà, en el termini 
màxim d'un mes, l’elecció d’un nou membre al propi Consell Directiu, càrrec 
que ostentarà provisionalment fins que l’Assemblea General el ratifiqui o 
elegeixi un nou membre, atenent als criteris d’aquests estatuts. 
 
Article 19.- RÈGIM DE SESSIONS 
 
1. El Consell Directiu es reunirà, en sessió ordinària, cada dos mesos, tres 
vegades per semestre. 
 
2. Quan circumstàncies extraordinàries ho requereixin, el president pot 
convocar sessió extraordinària, per pròpia iniciativa, o a petició d'un terç dels 
membres del consell directiu. 
 



 

3. El règim de funcionament en tot el que no s'oposi als presents estatuts, 
s’acomodarà al que disposa la legislació en matèria d’associacions. En el cas 
de les convocatòries, s'efectuaran 10 dies abans de la seva celebració. 
 
TÍTOL QUART.- EL PRESIDENT 
 
Article 20.- EL PRESIDENT 
 
Les candidatures a la Presidència comprendran les vicepresidències. Cada 
membre de l’Assemblea només podrà votar una candidatura. 
 
El President del Consell Directiu ho serà també de l’associació, i en serà 
representant a tots els efectes, i podrà comparèixer sense necessitats de 
poder previ i especial davant tota classe d'autoritats, tribunals i jutjats de 
qualsevol ordre o jurisdicció, així com davant tot tipus de persones, públiques i 
privades, físiques i jurídiques. 
 
El President de l’associació serà escollit en l’Assemblea General. També en 
l’Assemblea General s'escolliran els Vicepresidents que substituiran el President 
en cas d'absència i als que podrà delegar, en casos concrets, en l'exercici de 
les seves atribucions. 
 
Article 21.- ATRIBUCIONS 
 
Són atribucions del President: 
 
a.  Representar l’associació. 
 
b.  Convocar, presidir i aixecar les sessions que celebrin el Consell Directiu, 

dirigir les seves deliberacions i decidir amb vot de qualitat en cas d'empat. 
 
c.  Convocar l’Assemblea General. 
 
d.  Ordenar els pagaments vàlidament. 
 
e.  Executar els acords del Consell Directiu i, en el seu cas, de l'Assemblea. 
 
f.  Autoritzar les despeses que no superin el 15% dels recursos ordinaris del 

pressupost de l’associació. 
 
g.  Formalitzar els recursos administratius o jurisdiccionals que acordi 

l’associació en defensa dels interessos de la nació catalana. 
 
h.  Les altres que corresponguin a l’associació i no siguin atribuïdes a cap altre 

òrgan per aquests Estatuts. 
 



 

Article 22.- MANDAT 
 
1. La durada del mandat del President i dels Vicepresidents serà de quatre 
anys i podran ser reelegits per una única vegada. 
 
2. Durant aquest mandat, el President i Vicepresidents cessaran pels motius 
següents: 
 
a. Dimissió voluntària, comunicada per escrit al Consell Directiu i a 

l’Assemblea General. 
  
b.  Per haver perdut la condició de membre del Consell Directiu. 
 
3. En cas de vacant de la Presidència, aquesta serà assumida provisionalment 
pel Vicepresident primer, que convocarà el Consell Directiu perquè es reuneixi 
en el termini de cinc dies d'haver-se produït la vacant, amb l'únic objecte 
d'escollir el nou President de forma provisional fins que la següent Assemblea 
general el ratifiqui o en designi un altre. 
 
TÍTOL CINQUÈ.- RÈGIM DE FUNCIONAMENT GENERAL 
 
Article 23.- SECRETARI 
 
1. Per assegurar directament el funcionament del servei de l’associació i 
facilitar la vida associativa, el Consell Directiu, a proposta del President, 
designarà un Secretari que haurà de ser un membre de l’Assemblea General. 
 
2. El Secretari actuarà sota la dependència del President i del Consell Directiu. 
Així mateix, exerceix les funcions de Secretaria de l’Assemblea General. 
 
Article 24.- ATRIBUCIONS DEL SECRETARI 
 
El Secretari tindrà les atribucions següents: 
 
a.  Direcció dels serveis tècnics i administratius de l’associació. 
 
b.  Convocatòria, per encàrrec del President respectiu, de les sessions del 

Consell Directiu. 
 
c.  Preparació, sota la direcció del President, de l'ordre del dia i la 

documentació relativa a les reunions de l’Assemblea General, i aixecar 
acta de les mateixes. 

 
d.  Custòdia i posada al dia del registre i l'arxiu general de l’associació. 
 
e.  Cap del personal que treballi en els serveis de l’associació. 



 

 
f.  Les altres que li delegui el President. 
 
Article 25.- DURADA DEL CÀRREC 
 
1. La durada del càrrec de Secretari serà de quatre anys i podrà ser reelegit. 
 
2. El Secretari perdrà aquesta condició pels motius següents: 
 
a.  Dimissió, comunicada per escrit al President. 
 
b.  Destitució acordada pel Consell Directiu, amb el vot favorable de la 

majoria absoluta dels seus membres. 
 
c.  Per haver perdut la condició de membre de l’Assemblea General. 
 
3. En cas de vacant, la Secretaria serà ocupada provisionalment per un vocal 
de l’associació, nomenat a tal efecte pel President. En el termini màxim d'un 
mes d'haver-se produït la vacant, el Consell Directiu nomenarà un nou 
Secretari a proposta del President. 
 
Article 26.- TRESORERIA 
 
1. Per assegurar directament el funcionament econòmic de l’associació i 
facilitar la comptabilitat de la mateixa, el Consell directiu a proposta del 
President, designarà un Tresorer, que serà un membre de l’Assemblea 
General. 
 
2. El Tresorer actuarà sota la dependència del President i del Consell Directiu. 
Així mateix, exerceix les funcions de Tresoreria de l’Assemblea General. 
 
Article 27.- FUNCIONS DE LA TRESORERIA 
 
El Tresorer tindrà les següent atribucions: 
 
a.  La tresoreria i la comptabilitat de l’associació. 
 
b.  La custòdia dels llibres comptables. 
 
c.  Complir amb els deures comptables previstos a l’article 313-1 i 313-2 de la 

llei 4/2008 de 24 d’abril relativa a les persones jurídiques. 
 
Article 28.- DURADA DEL CÀRREC 
 
1. La durada del mandat del Tresorer serà de quatre anys i podrà ser reelegit. 
 



 

2. El Tresorer perdrà aquesta condició pels motius següents: 
 
a.  Dimissió, comunicada per escrit al President. 
 
b.  Destitució acordada pel Consell Directiu, amb el vot favorable de la 

majoria absoluta dels seus membres. 
 
c.  Per haver perdut la condició de membre de l’Assemblea General. 
 
3. En cas de vacant, la Tresoreria serà ocupada provisionalment per un vocal 
de l’associació, nomenat a tal efecte pel President. En el termini màxim d'un 
mes d'haver-se produït la vacant, el Consell Directiu nomenarà un nou 
Tresorer a proposta del President. 
 
Article 29.- DELEGACIONS 
 
El Consell Directiu podrà crear delegacions de l’associació per a la prestació 
dels serveis a qualsevol indret del territori català. En l'acord de creació es 
regularà el seu règim. 
 
Article 30.- RÈGIM ECONÒMIC 
 
Els ingressos de l’associació es componen de: 
 
a.  Quotes ordinàries. 
 
b.  Aportacions extraordinàries. 
 
c.  Subvencions, ajuts i donatius. 
 
d.  Rendiments d'activitats, serveis i publicacions. 
 
e.  Productes del patrimoni. 
 
2. Les quotes ordinàries tindran caràcter anual. El Consell Directiu proposarà 
les quotes tenint en compte la població de cada entitat associada. Les 
aprovarà l’Assemblea General. 
 
3. D’acord amb la normativa d’associacions (Llei 4/2008 de 24 d’abril), es 
confeccionarà i s’aprovarà un pressupost anual. 
 
Article 31.- MODIFICACIÓ DELS ESTATUTS 
 
La modificació dels Estatuts haurà d'ésser aprovada per l'Assemblea. Caldrà 
que aquest punt consti en l'ordre del dia tramès amb la convocatòria. Per a la 
vàlida constitució de l'Assemblea serà necessària la presència en primera 



 

convocatòria de dos terços dels representants i, en la segona, de la majoria 
simple. L'acord d'aprovació haurà d'ésser per majoria simple. La modificació 
dels Estatuts aprovada per l’Assemblea General haurà de ser aprovada pel 
màxim òrgan de govern de cadascun dels ens locals, per majoria absoluta, 
amb les formalitats establertes en la vigent legislació de Règim Local. 
 
Article 32.- DISSOLUCIÓ DE L’ASSOCIACIÓ 
 
L’associació es dissoldrà per les causes següents: 
 
a.  Per compliment de l’objecte. 
 
b.  Per impossibilitat de continuar en funcionament. 
 
c.  Per qualsevol altra causa prevista legalment. 
 
L'acord de dissolució haurà d'ésser aprovat en una sessió extraordinària de 
l'Assemblea amb aquest objecte per la majoria simple de dos terços dels 
representants dels municipis. 
 
Article 33.- COMISSIÓ LIQUIDADORA 
 
1. En cas de dissolució de l’associació, l'Assemblea General que ho hagi 
acordat nomenarà una Comissió Liquidadora composta per un màxim de 
deu membres. 
 
2. La Comissió Liquidadora es farà càrrec del patrimoni dels fons de 
l’associació i, una vegada satisfets els deutes, el romanent, si n'hi hagués, es 
posarà a disposició de qualsevol altra associació similar o de caràcter 
benèfico-cultural, que existeixi legalment en el moment de la dissolució. 
 
DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA 
 
PRIMERA.- De no coincidir el primer mandat del President, Vicepresidents i 
Vocals del Consell Directiu amb els quatre anys establerts en l’article 22 
d’aquests Estatuts, el seu càrrec finalitzarà amb la propera presa de possessió 
dels nous càrrecs electes municipals. Transcorregut aquest primer període, es 
complirà amb el que preveu l’esmentat article 14. 
 
SEGONA.- Els municipis o ens administratius locals que hagin participat a 
l’assemblea constituent han de ratificar l’adhesió a l’Associació mitjançant un 
acord del Ple. L’acord del Ple ha d’ésser aprovat per majoria absoluta i 
comunicar-ho al president de l’associació. Si no es produeix aquest acord, 
s’entén que el municipi o l’ens local administratiu en qüestió, no té la condició 
d’associat. 
 



 

DISPOSICIONS ADDICIONALS 
 
PRIMERA. 
 
Aquesta associació resta oberta a qualsevol altre ens local. 
 
SEGONA. 
 
1. En ocasió de la renovació dels Ajuntaments amb motiu d'Eleccions Locals 
Generals, el President convocarà la Comissió Gestora a què es refereix 
l'apartat següent perquè es reuneixi dins els trenta dies següents a la 
constitució dels nous consistoris. El President cessarà en l'acte de constitució 
de la Comissió Gestora. 
 
2. Dissolt el Consell Directiu pel motiu previst en l'apartat anterior, els alcaldes 
dels municipis que n'eren membres es constitueixen en Comissió Gestora, 
assumint les funcions que aquests Estatuts atorguen al Consell Directiu i a la 
Presidència. 
 
Per a l'exercici de les seves atribucions, la Comissió Gestora podrà nomenar 
una Permanent i un President, d'entre els seus membres. 
 
3. La Comissió Gestora haurà de convocar l'Assemblea General Ordinària, 
que s'haurà de reunir en el termini màxim de tres mesos des de la constitució 
de l'esmentada Comissió. 
 
En l'ordre del dia d'aquesta Assemblea hi figurarà necessàriament l'elecció del 
nou Consell Directiu. 
 
DISPOSICIÓ FINAL PRIMERA.- El Consell Directiu elaborarà un Reglament de 
Règim Interior i les altres disposicions oportunes per al desenvolupament 
d'aquests Estatuts, que hauran de ser aprovades per l'Assemblea General. 
 
DISPOSICIÓ FINAL SEGONA.- D’acord amb l’article 16 del Decret 110/1996, de 
2 d’abril, pel qual es regula el règim de les organitzacions associatives dels ens 
locals de Catalunya i el registre corresponent, l’acord de constitució 
juntament amb els estatuts i la sol·licitud d’inscripció de l’associació s’hauran 
de trametre a la Direcció General d’Administració Local del Departament de 
Governació i Relacions Institucionals, havent de ser el President de 
l’associació qui haurà de fer la sol·licitud d’inscripció d’acord amb l’article 
15.3 del Decret 110/1996 de 2 d’abril. 
____________________________________________________________________________ 
 
 
 



 

ALCALDESSA 
 
Gràcies, senyor secretari.  Senyora Llorens. 
 
ARIADNA LLORENS 
 
Sí.  Al passat Ple de novembre de 2011, aquest Consistori va acordar la seva 
voluntat majoritària d’adherir-se a l’Associació de Municipis per la 
Independència.  El passat 14 de desembre, la segona tinent d’Alcaldia i jo 
mateixa vàrem assistir a l’assemblea constituent de l’Associació en nom 
d’aquesta ciutat.  En aquella ocasió vam assistir 155 municipis, quasi el 20% 
de la població total de Catalunuya.  En dita data s’assentaren els Estatuts que 
vostès tenen i que dels quals, per justificar el nostre vot favorable, només 
m’agradaria llegir un punt.  El punt dels Estatuts diu el següent: 
 
“L’Associació ha de servir per reflexionar sobre el nostre futur, per discutir-lo i 
per donar a conèixer davant de tots els nostres iguals la voluntat de ser la 
nostra realitat volgut, no la imposada.  Catalunya ha de decidir per si sola, no 
són els altres que han de decidir per Catalunya.  El nostre dret a decidir 
pertany al dret natural, és inherent a la condició humana i per això està previst 
en la Carta de la Declaració dels Drets Humans de les Nacions Unides.” 
 
Per tot això us demanem el vot favorable. 
 
ALCALDESSA 
 
Gràcies, senyora Llorens.  Paraules?  Senyora Sánchez. 
 
IOLANDA SÁNCHEZ 
 
En tot cas per anunciar el vot favorable, tot i que tenim alguna reserva respecte 
bàsicament que no ens queda clar doncs el cost econòmic que suposarà per a 
la nostra ciutat la participació.  Sé que s’ha d’acordar quines són les 
aportacions, però clar, no queda reflectit concretament el cost econòmic que 
tindrà doncs formar part d’aquesta associació.  
 
En tot cas demano que com a Ajuntament en el si dels representants que hi 
seran i que formaran part de l’Associació, doncs defensem en la mesura del 
possible doncs que sigui el mínim, el mínim possible. 
 
ALCALDESSA 
 
I tant que sí.  Gràcies, senyora Sánchez.  Prenem nota.  Senyor Rodríguez. 
 



 

SANTIAGO RODRÍGUEZ 
 
Gràcies.  Per manifestar, com es poden imaginar, i també ja va ser en el seu 
moment, el nostre vot en contra, en aquest cas sense cap mena de reserva a 
la proposta que es fa, no?  No teníem pensat intervenir en el sentit de que el 
nostre posicionament és invariable respecte al que ja s’ha vingut produint en 
votacions anteriors sobre aquesta mateixa qüestió, però sí, i sense voler entrar 
en debat, home, però sí deixar constància del nostre desacord amb alguna de 
les afirmacions que consten en els Estatuts d’aquesta entitat, no?, com el dret 
aquest a l’autodeterminació que figura en la Carta dels Drets Humans.  No és 
així, no és cert, no figura en la Carta dels Drets Humans; sí figura en algunes 
resolucions de les Nacions Unides, fent referència a determinades colònies, 
que no és el cas ni molt menys de Catalunya, no?  Feta aquesta apreciació, 
que creia necessària i imprescindible, home, sí recomana’ls-hi dos coses, una 
primera, que si ens donem de baixa d’entitats perquè ens costen diners, home 
jo els hi recomanaria que es pensessin vàries vegades abans de fer efectiva 
l’alta en aquesta Associació si també ens té que costar diners.  És més, jo 
prefereixo que la ciutat de Vilanova formi part del Pacte Industrial, del qual avui 
ens donarem de baixa perquè costa diners, que no pas que pertanyi a 
l’Associació de Municipis Independentistes.  És una qüestió d’utilitat.  
Segurament és més útil formar part del Pacte Industrial que no pas d’aquesta 
Associació, primera qüestió.  I segona qüestió, també un consell des del nostre 
punt de vista, vostès evidentment faran allò que creguin oportú i allò que el Ple 
els hi mani, però cregui’m, de veritat, no perdin tant el temps amb aquesta 
Associació i emprin-lo millor en intentar arreglar les coses de la ciutat, que prou 
coses hi han per arreglar.  Gràcies. 
 
ALCALDESSA 
 
Gràcies, senyor Rodríguez.  Senyor Ruiz. 
 
JUAN LUIS RUIZ 
 
Sí, molt breument.  En tot cas per anunciar que nosaltres ens abstindrem, en 
coherència amb allò que ja en el seu moment ens vam abstenir la primera 
vegada que es va portar aquest punt a votació.  En tot cas no es coneixien els 
Estatuts i nosaltres teníem la reserva dels Estatuts definitius.  És evident que la 
nostra organització política doncs no defensa la independència de Catalunya, 
en tot cas defensem un encaix diferent de Catalunya dins d’Espanya, diferent 
de l’actual, no?, amb major autogovern, amb més quotes de llibertats 
nacionals, però ben bé no passa per la independència, no?, i és per això que 
ens abstindrem. 
 
 



 

ALCALDESSA 
 
Gràcies, senyor Ruiz.  D’acord, pues moltes gràcies per les intervencions.  
Passem a la votació.  Vots a favor?  Vots en contra?  Abstencions?  S’aprova 
amb els vots a favor del govern, del grup d’Iniciativa Catalunya Verds i de la 
CUP, amb el vot en contra del Partit Popular i amb l’abstenció del Partit 
Socialista.  Moltes gràcies. 
 
Es vota la proposta, la qual s’aprova amb el resultat següent: 
 
  Vots a favor: CiU, CUP i ICV (14) 
  Vots en contra: PP (3) 
  Abstencions: PSC (7) 

 
 6. ALCALDIA-PRESIDÈNCIA. SOL·LICITUD D’ADHESIÓ A LA XARXA 

“RETOS, RED DE TERRITORIOS SOCIALMENTE 
RESPONSABLES”. 

 
ALCALDESSA 
 
Passem al següent punt, al punt número 6, que és la sol·licitud d’adhesió a la 
Xarxa Retos, Red de Territoris Socialment Sostenibles.  Senyor secretari. 
 
El secretari llegeix la part dispositiva de la proposta següent: 
 
Atesa l’existència de la RED RETOS de Territorios Socialmente Responsables, 
liderada pel Ministerio de Empleo y Seguridad Social, sota la secretaria de la 
Unidad Administradora del Fondo Social Europeo (UAFSE) i integrada per més 
de 50 entitats municipals i provincials. 
 
Atesa la voluntat de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, recollida en el seu Pla 
d’Actuació Municipal 2011-2015, d’incorporar la Responsabilitat Social com a 
eina estratègica en la seva gestió, que l’ha d’ajudar a transformar-se vers una 
administració més moderna, accessible, transparent, propera, de qualitat i més 
eficient. 
 
Atesa la coincidència d’ambdós ens de promoure Territoris Socialment 
Responsables (TSR), és a dir, un sistema territorial que conjugui l’equilibri 
entre els aspectes econòmics, socials, ambientals i culturals per assolir una 
millor qualitat de vida dels seus habitants a través d’un enfocament de 
governança participativa, 
 
S’acorda: 
 



 

“PRIMER. Sol·licitar l’adhesió a RETOS, red de Territorios Socialmente 
responsables, liderada pel Ministerio de Empleo y Seguridad Social i integrada 
per més de 50 entitats municipals i provincials. 
 
SEGON. Autoritzar l’alcaldessa per a la signatura de la documentació que sigui 
necessària per a la formalització d’aquest acord.” 
 
ALCALDESSA 
 
Gràcies, senyor secretari.  Senyora García. 
 
GLÒRIA GARCÍA 
 
Gràcies alcaldessa.  El Pla d’Actuació Municipal ja recull la voluntat d’aquest 
Ajuntament d’incorporar la Responsabilitat Social com una eina estratègica en 
la seva gestió.  Per aquest motiu s’està elaborant un document d’objectius on 
es recull també la voluntat de participació i implicació d’aquest Ajuntament en 
les diferents xarxes de responsabilitat social existents.  I el que avui es 
presenta va en aquesta línia. 
 
La Red Retos és d’àmbit nacional, constituïda el 2007.  Té més de cinquanta 
entitats i el seu objectiu general és l’articulació, la integració, la implementació 
d’estratègies per al desenvolupament de territoris socialment responsables.   
 
El novembre del 2011 l’Ajuntament ja va participar com a convidat a 
l’assemblea que es va realitzar i l’objectiu és que en l’assemblea del mes de 
març s’aprovi l’adhesió del nostre ajuntament.  Estan adherits en aquesta xarxa 
també municipis de Catalunya com Mataró i també la Diputació.  I el cost de 
l’adhesió és zero.  Gràcies. 
 
ALCALDESSA 
 
Molt bé.  Gràcies, senyora García.  Paraules?  Senyor Elena. 
 
JOAN IGNASI ELENA 
 
No, només que com això ho van comentar perquè estava a l’ordre del dia de la 
Comisió... de la Junta de Portaveus, però potser ho podríem deixar sobre la 
taula perquè em sembla que no ha passat per cap Comisió Informativa, em 
sembla... 
 
ALCALDESSA 
 
I tant que sí. 



 

 
JOAN IGNASI ELENA 
 
I després interpreto que quan diu nacional es refereix a estatal. 
 
GLÒRIA GARCÍA 
 
Estatal, estatal. 
 
ALCALDESSA 
 
Sí, senyora García. 
 
GLÒRIA GARCÍA 
 
Disculpi’m, estàvem amb la nació i m’he confós de... és d’àmbit estatal.  Vull dir 
Europa, exacte... 
 
No s’ha passat per la... tot i que s’està elaborant encara el document, no s’ha 
passat per Comissió Informativa perquè la Comissió Informativa era la de 
pressupost i a les últimes comissions ha hagut només un tema a debatre, i si 
es porta l’objectiu de portar-lo a aquest Ple és perquè al mes de març ha de 
passar per acord de Ple, plenari, per poder optar a formar part d’aquesta 
assemblea.  I si no passa avui pel Ple, doncs no podríem optar a formar part de 
l’assemblea que es realitzi el mes de març.  Aquest era l’objectiu de la premura 
de passar-lo avui.  Sí, si es deixa sobre la taula doncs ja està. 
 
ALCALDESSA 
 
Sí, no hi ha inconvenient a deixar-ho sobre la taula i ho passem per la Comisió 
Informativa i en tot cas aniria al proper mes, no? 
 
JOAN IGNASI ELENA 
 
Si impedeix algo, digueu-nos-ho, perquè no cal... 
 
GLÒRIA GARCÍA 
 
És que ara desconec quan és l’assemblea.  A mi m’han dit que la premura era 
perquè per poder accedir a l’assemblea del mes de març per formar part de la 
xarxa. 
 
 
 



 

 
 
ALCALDESSA 
 
Jo crec que val la pena que passi per la Comisió, ho expliquem i ho deixem 
sobre la taula.  No hi ha inconvenient.  
 
JOAN IGNASI ELENA 
 
Perdoneu un moment, eh?, si al llarg del Ple sabeu si la data és... ho dic 
perquè que no sigui per això que no es pugui tirar endavant.  Nosaltres en tot 
cas ens abstindríem i barco... vull dir... 
 
ALCALDESSA 
 
D’acord.  Passem al següent punt, deixem aquest punt sobre la taula.  Si tenim 
alguna novetat que afectés de manera important aquest punt, abans d’acabar 
el Ple ho reprenem.  Gràcies. 
 
 
Es deixa aquest punt sobre la taula. 

 
 
 7. SERVEIS A LES PERSONES. PRESSUPOST 2012. 

 
 
ALCALDESSA 
 
El següent punt és el pressupost 2012.  Senyor secretari. 
 
El secretari llegeix la part dispositiva de la proposta següent: 
 
Vist l'expedient de tramitació del Projecte de pressupost general per a l’any 
2012, amb tots els seus annexes, presentat i examinat a la Comissió 
Informativa de l’Àrea de Serveis a les Persones. 
 
Vist l'informe emès pel Sr. Interventor, proposo al Ple de l’Ajuntament 
l’adopció de l’acord següent: 
 
 
“PRIMER. Aprovar provisionalment el Projecte de Pressupost general per al 
2012, d’acord amb el resum següent: 

 

 



 

a) Pressupost de l'Ajuntament. 
 

INGRESSOS 
CAPÍTOLS EUROS 
 
I  Impostos directes  30.105.200,00 
II  Impostos indirectes  380.000,00 
III  Taxes i altres ingressos  14.598.506,00 
IV  Transferències corrents  18.400.111,00 
V  Ingressos patrimonials  829.179,00 
VI  Alienació d'inversió 0,00 
VII Transferències de capital  176.000,00 
VIII Actius financers  101.000,00 
IX  Préstecs rebuts  0.00 
TOTAL INGRESSOS  64.589.996,00 
 

 
DESPESES 

CAPÍTOLS                                       EUROS 
 
I  Despeses de personal 24.866.227,00 
II  Despeses corrents  22.895.035,00 
III  Despeses financeres 2.345.612,00 
IV  Transferències corrents  8.968.829,00 
VI  Inversions reals 0,00 
VII Transferències de capital  176.000,00 
VIII  Actius financers  101.000,00 
IX  Amortitzacions de préstecs  5.237.293,00 
TOTAL DESPESES  64.589.996,00 
 
 
 
b) Pressupost de l'Organisme Autònom de Patrimoni Víctor Balaguer. 
 

INGRESSOS 
 
CAPÍTOLS EUROS 
 
III Taxes i altres ingressos 24.855,00 
IV  Transferències corrents  711.218,33 
VII Transferències de capital 76.000,00 
TOTAL INGRESSOS 812.073,33 
 
 



 

DESPESES 
CAPÍTOLS EUROS 
 
I  Despeses de personal  551.440,18 
II  Despeses corrents  184.633,15 
VI Inversions reals 76.000,00 
TOTAL DESPESES 812.073,33 
 
 
 
c) Pressupost de l'Organisme Autònom IMET Institut Municipal 
d’Educació i Treball. 
 

INGRESSOS 
CAPÍTOLS EUROS 
 
III  Taxes i altres ingressos  930.062,00 
IV  Transferències corrents  5.053.430,00 
V  Ingressos patrimonials  200,00 
TOTAL INGRESSOS 5.983.692,00 

 
 

DESPESES 
CAPÍTOLS EUROS 
 
I  Despeses de personal  3.266.918,00 
II  Despeses corrents  2.603.106,00 
III  Despeses financeres 10.000,00 
IV Transferències corrents 103.668,00 
TOTAL DESPESES 5.983.692,00 
 
 
 
d) Pressupost EPEL Neàpolis. 

 
 

INGRESSOS 
 
CAPÍTOLS EUROS 
 
III  Taxes i altres ingressos 760.000,00 
IV Transferències corrents 183.000,00 
TOTAL INGRESSOS 943.000,00 
 



 

 
DESPESES 

CAPÍTOLS EUROS 
 
I  Despeses de personal      179.000,00                                                    
II  Despeses corrents  764.000,00 
TOTAL DESPESES 943.000,00 
 
 
 
e) Pressupost de la societat Promoció Industrial Vilanova, SAM 
(PIVSAM). 
 

INGRESSOS 
CAPÍTOLS EUROS 
 
III  Taxes i altres ingressos 925.229,00 
V  Ingressos patrimonials 100,00 
VIII Actius financers 241.672,07 
TOTAL INGRESSOS 1.167.001,07 
 
 

DESPESES 
CAPÍTOLS EUROS 
 
I  Despeses de personal 399.863,82 
II  Despeses corrents  150.777,25 
III Despeses financeres 431.245,51 
VIII Actius financers 185.114,49 
TOTAL DESPESES 1.167.001,07 
 
 
f) Pressupost de la societat Informació i Comunicació de Vilanova i la 
Geltrú, Societat Anònima Municipal. 
 

INGRESSOS 
CAPÍTOLS EUROS 
 
III  Taxes i altres ingressos 523.800,00 
IV  Transferències corrents                                                    936.890,00 
VII Transferències de capital 11.207,63 
IX Préstecs rebuts 50.000,00 
TOTAL INGRESSOS 1.521.897,63 
 



 

 
DESPESES 

CAPÍTOLS EUROS 
 
I  Despeses de personal  932.124,00 
II  Despeses corrents  539.420,55 
VI Inversions reals 50.000,00 
TOTAL DESPESES                                                           1.521.544,55 
 
 
g) Pressupost de la societat Serveis d’Aparcaments de Vilanova i la 
Geltrú, Societat Anònima Municipal. 
 

INGRESSOS 
CAPÍTOLS EUROS 
 
III  Taxes i altres ingressos 2.917.138,00 
IX Préstecs rebuts 68.960,01  
TOTAL INGRESSOS 2.986.098,01 

 
 

DESPESES 
CAPÍTOLS EUROS 
 
I  Despeses de personal 1.400.705,00 
II  Despeses corrents  1.375.869,00 
III Despeses financeres 139.534,00 
VI Inversions reals 68.960,01 
TOTAL DESPESES                                                           2.985.068,01 
 
 
h) Pressupost de la Companyia d’Aigües de Vilanova i la Geltrú, Societat 
Anònima Municipal. 
 

INGRESSOS 
CAPÍTOLS EUROS 
 
III  Taxes i altres ingressos 5.721.799,00 
V Ingressos patrimonials 25.400,00 
VIII Actius financers 1.000,00 
IX Préstecs rebuts 218.110,00 
TOTAL INGRESSOS 5.966.309,00 
 
 



 

DESPESES 
CAPÍTOLS EUROS 
 
I  Despeses de personal 1.732.947,00 
II  Despeses corrents  3.659.076,00 
III Despeses financeres 145.810,00 
IV Transferències corrents 203.145,00 
VI Inversions reals 218.110,00 
TOTAL DESPESES                                                           5.959.088,00 
 
 
i) Pressupost Consolidat. 
 

INGRESSOS 
CAPÍTOLS EUROS 
 
I  Impostos directes  30.105.200,00 
II  Impostos indirectes  380.000,00 
III  Taxes i altres ingressos  26.401.389,00 
IV  Transferències corrents  21.662.978,33 
V  Ingressos patrimonials  423.100,00 
VI  Alienació d'inversions  0,00 
VII  Transferències de capital  187.207,63 
VIII  Actius financers  343.672,07 
IX  Préstecs rebuts 337.070,01 
TOTAL INGRESSOS 79.840.617,04 

 
 

DESPESES 
CAPÍTOLS EUROS 
 
I  Despeses personal  33.329.225,00 
II  Despeses corrents  31.740.137,95 
III  Despeses financeres 3.072.201,51 
IV  Transferències corrents  5.653.971,00 
VI  Inversions reals 413.070,01 
VII  Transferències de capital  100.000,00 
VIII  Actius financers  286.114,49 
IX  Amortització de préstecs  5.237.293,00 
TOTAL DESPESES 79.832.012,96 
 
 
 
 



 

SEGON. Aprovar el Programa d’Inversions inicial per a l’any 2012. 
 
TERCER. Aprovar les plantilles i la relació/catàleg dels llocs de treball, que 
figuren com a annex a aquest Pressupost. 
 
QUART. Préstecs de Tresoreria. Per al finançament a curt termini de 
l’Ajuntament i dels Organismes autònoms, s’autoritza la contractació 
d’operacions de tresoreria amb les condicions següents:  
 
a)  Es podran contractar operacions de tresoreria durant l’exercici de vigència 

d’aquest Pressupost, o amb la seva pròrroga, a nom de l’Ajuntament de 
Vilanova i la Geltrú, per a la seva disposició o la dels Organismes 
autònoms sempre que en el seu conjunt no superin el 30% dels ingressos 
liquidats consolidats per operacions corrents en el darrer exercici. 

b)  Totes les operacions tindran un termini màxim fins el 31 de desembre de 
2012. 

c)  Oferir, com a garantia de les operacions, la part suficient dels recursos de 
l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. 

d)  Fixar el tipus d’interès màxim dels crèdits, que no superarà l’Euribor  
trimestral més 6 punts o el 8%, si es tracta de tipus fix, i la comissió 
d’obertura que no superarà l’2,00%. 

e)  Fer constar que les operacions de tresoreria  no superen el 30% dels 
recursos ordinaris liquidats en la darrera liquidació pressupostària. 

f)  Fer constar que existeix consignació suficient en el pressupost corrent per 
a fer front a les despeses que ocasionaran aquestes operacions de 
tresoreria. 

g)  Autoritzar l’alcaldessa d’aquest Ajuntament per aprovar les condicions 
particulars de cada operació, dins del límits expressats, i per a signar les 
corresponents pòlisses i els documents necessaris per a l’efectivitat de les 
operacions. 

 
CINQUÈ. Aprovar les Bases d’Execució del Pressupost 2012. 
 
SISÈ. Exposar aquest acord al públic per un termini de quinze dies hàbils 
mitjançant l'anunci al Butlletí Oficial de la Província i al tauler d'anuncis de la 
Corporació, entenent-se definitivament aprovat si no es produeixen 
reclamacions.” 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Pressupost 2012    
     
Resum per Capítols    
     
          
Ingressos    
  Ingressos Ingressos Ingressos 
Capítol Concepte Corrents Capital Totals 
     
I Impostos directes 30.105.200,00   30.105.200,00 
II Impostos indirectes 380.000,00  380.000,00 
III Taxes i altres ingressos 14.598.506,00 0,00 14.598.506,00 
IV Transferències corrents 18.400.111,00  18.400.111,00 
V Ingressos patrimonials 829.179,00   829.179,00 
VI Alienació d'Inversions  0,00 0,00 
VII Transferències de capital   176.000,00 176.000,00 
VIII Actius financers 101.000,00  101.000,00 
IX Préstecs rebuts   0,00 0,00 
     
 Total Ingressos 64.413.996,00 176.000,00 64.589.996,00 

     
     
     
          
Despeses    
  Despeses Despeses Despeses 
Capítol Concepte Corrents de Capital Totals 
     
I Despeses de personal 24.866.227,00   24.866.227,00 

II 
Despeses en béns corrents i 
serveis 22.895.035,00  22.895.035,00 

III Despeses financeres 2.345.612,00   2.345.612,00 
IV Transferències corrents 8.968.829,00  8.968.829,00 
VI Inversions reals   0,00 0,00 
VII Transferències de capital  176.000,00 176.000,00 
VIII Actius financers 101.000,00   101.000,00 
IX Amortitzacions de préstecs 5.237.293,00  5.237.293,00 
     
 Total Despeses 64.413.996,00 176.000,00 64.589.996,00 

 



 
Pressupost 2012  Resum de despeses per Regidories      
          
 Capítol Capítol Capítol Capítol Capítol Capítol Capítol Capítol  

  I II III IV VI VII VIII IX   

ÀREES I Personal Despesa Interessos Transf. Inversions Transferències Concessió Retorn de  

REGIDORIES   corrent Préstecs corrents   de capital Préstecs Préstecs T O T A L 

Àrea de Promoció de la Ciutat          
Comunicació i Premsa 279.126,69 154.501,00   477.000,00         910.627,69 
Joventut 218.139,29 139.000,00  30.000,00     387.139,29 
Desenvolupament Local i Promoció de la Ciutat 932.272,16 519.500,00   127.650,00         1.579.422,16 
Societat de la Informació 35.638,70 0,00  162.744,00     198.382,70 
Cultura 1.523.258,29 1.060.110,00   791.200,00   176.000,00     3.550.568,29 
          
Àrea de Serveis a la Ciutat          
Urbanisme i Territori 2.370.701,71 554.676,00   92.311,00         3.017.688,71 
Medi Ambient 387.779,85 107.300,00   156.229,00         651.308,85 
Unitat de Serveis Municipals USM 2.401.363,74 2.218.812,00       4.620.175,74 
Serveis Viaris 1.202.902,00 9.108.057,00   2.305.661,00         12.616.620,00 
Mobilitat 90.710,16 1.531.500,00  31.800,00     1.654.010,16 
          
Àrea de Serveis a les Persones          
Alcaldia-Govern i Corporació 1.358.916,97 112.324,00   119.686,00         1.590.926,97 
Compres i Serveis Generals 184.601,16 2.340.617,00  110.372,00     2.635.590,16 
Recursos Humans 1.190.479,33 264.000,00   24.900,00         1.479.379,33 
Seguretat i Protecció Ciutadana 5.209.724,53 520.910,00  0,00     5.730.634,53 
Participació 310.378,88 421.974,00   65.025,00         797.377,88 
Cooperació i Solidaritat 41.503,51 46.500,00  100.000,00     188.003,51 
Convivència 314.243,17 114.003,00   7.515,00         435.761,17 
Hisenda 850.972,64 546.011,00  10,00     1.396.993,64 
Serveis d'Atenció al Ciutadà SAC 775.910,72 16.150,00             792.060,72 
Esports 636.401,74 999.000,00  1.311.065,00     2.946.466,74 
Serveis Socials, Salut i Convivència 1.257.624,73 1.655.100,00   42.311,00         2.955.035,73 

 

 
 
 
         



 
 
 

Àrea de Societat del Coneixement i Serveis Personals Sectorials        
Tecnologies de la Informació i Comunicació TIC 488.250,78 208.230,00             696.480,78 
Escoles Municipals 2.598.128,51 108.010,00  2.986.750,00     5.692.888,51 
Infància, Adolescència, Gent Gran i Plans d'Equitat 207.197,74 148.750,00   26.600,00         382.547,74 
          
Càrrega financera     2.345.612,00       101.000,00 5.237.293,00 7.683.905,00 

TOTAL DESPESES 24.866.227,00 22.895.035,00 2.345.612,00 8.968.829,00 0,00 176.000,00 101.000,00 5.237.293,00 64.589.996,00 

          
       Ingressos   64.589.996,00 

 



 

 
Àrea d'Alcaldia-Govern i Corporació  
   
Aplicació Concepte 2012 
   
01,912,10000 Retribució membres de la Corporació 440.162,40 
01,912,16000 Seguretat social membres de la Corporació 73.641,15 
01,922,11000 Retribució personal eventual directiu 96.824,88 
01,922,16000 Seguretat social personal eventual directiu 22.844,03 
01,912,11000 Retribució personal de suport grups municipals 71.484,00 
01,912,16010 Seguretat social personal de suport grups 20.599,80 
01,920,12010 Sous i salaris departament 508.162,38 
01,920,16000 Seguretat social departament 125.198,33 
   
 Total Capítol I 1.358.916,97 
   
   
01,169,21201 Manteniment espai d'entitats 18.590,00 
01,912,22002 Equipaments 3.540,00 
01,912,22601 Protocol i actes institucionals 40.597,00 
01,912,22602 Reconeixement ciutadà 5.125,00 
01,912,22706 Acció Alcaldia 25.347,00 
01,920,22201 Servei postal i despeses oficina 11.900,00 
01,920,22710 Secretaria 7.225,00 
   
 Total Capítol II 112.324,00 
   
   
01,912,48900 Subvenció grups municipals 119.686,00 
   
 Total Capítol IV 119.686,00 
   
 Total Alcaldia-Govern i Corporació 1.590.926,97 

 



 

 
Compres i Serveis Generals  
   
Aplicació Concepte 2012 
   
02,921,12000 Sous i salaris 145.985,64 
02,921,16000 Seguretat social 38.615,52 
   
 Total Capítol I 184.601,16 
   
   
02,921,20210 Lloguer local Policia Nacional 13.900,00 
02,921,20211 Lloguer edifici pl. dels Cotxes 4.170,00 
02,921,21502 Mobiliari 5.001,00 
02,921,22010 Premsa, anuncis i edictes 20.000,00 
02,921,22020 Despeses menors i servei postal 30.000,00 
02,921,22030 Despeses oficines generals 28.000,00 
02,921,22040 Paper 15.000,00 
02,921,22200 Telèfon serveis generals 0,00 
02,921,22604 Assessoria jurídica 10.000,00 
02,921,22700 Contracte rellotges públics 5.000,00 
02,921,22701 Serveis de reprografia 8.000,00 
02,921,22702 Neteja edificis municipals 1.732.212,00 
02,921,22703 Contracte control de plagues 14.500,00 
02,921,22704 Contracte manteniment extintors 7.650,00 
02,921,22705 Contracte manteniment ascensors 27.249,00 
02,921,22706 Contracte climatització 59.935,00 
02,921,22707 Recepció portes Ajuntament 125.000,00 
02,921,22708 Assegurança general 235.000,00 
   
 Total Capítol II 2.340.617,00 
   
   
02,921,46300 Quota general Mancomunitat Penedès-Garraf 96.972,00 
02,921,46600 Quotes entitats municipalistes FCM 13.400,00 
   
 Total Capítol IV 110.372,00 
   
 Total Compres i Serveis Generals 2.635.590,16 

 



 

 
Comunicació i Premsa  
   
Aplicació Concepte 2012 
   
03,927,12000 Sous i salaris 223.493,56 
03,927,16000 Seguretat social 55.633,13 
   
 Total Capítol I 279.126,69 
   
   
03,927,22001 Subscripcions publicacions 2.700,00 
03,927,22200 Relacions mitjans 5.450,00 
03,927,22201 Funcionament ordinari i despeses oficina 7.400,00 
03,927,22612 Publicitat i convenis mitjans 87.100,00 
03,927,22623 Promoció exterior 44.851,00 
03,927,22624 Estand municipal Fira Novembre 7.000,00 
   
 Total Capítol II 154.501,00 
   
   
03,927,44000 Aportació consorci TV comarcal 432.000,00 
03,927,44001 Aportació Canal Blau Ràdio 45.000,00 
   
 Total Capítol IV 477.000,00 
   
 Total Comunicació i Premsa 910.627,69 

 



 

 
Recursos Humans  
   
Aplicació Concepte 2012 
   
04,241,14000 Plans d'ocupació 167.740,20 
04,241,16000 Seguretat social Plans d'ocupació 61.832,40 
04,928,12000 Sous i salaris 337.098,46 
04,928,14301 Substitucions i altres 176.452,00 
04,928,15001 Noves altes 60.000,00 
04,928,15204 Nous triennis 70.000,00 
04,928,15205 Acompte endarreriments 2010 150.000,00 
04,928,16001 Seguretat social nòmina 85.006,27 
04,928,16002 Seguretat social substitucions i altres 47.250,00 
04,928,16003 Seguretat social noves altes 16.200,00 
04,928,16004 Seguretat social nous triennis 18.900,00 
04,928,16007 Aportació Pla de Pensions 0,00 
   
 Total Capítol I 1.190.479,33 
   
   
04,928,21300 Manteniment material de prevenció 5.000,00 
04,928,22000 Servei postal i despeses d'oficina 4.000,00 
04,928,22104 Vestuari del personal 8.000,00 
04,928,22105 Vestuari plans d'ocupació 6.000,00 
04,928,22606 Despeses Comitè de Personal 3.000,00 
04,928,2270600 Assessoria jurídica 3.000,00 
04,928,2270601 Conveni prevenció 16.000,00 
04,928,2270603 Formació 15.000,00 
04,928,23000 Dietes i trasllats del personal 4.000,00 
04,928,23301 Fons Social 200.000,00 
   
 Total Capítol II 264.000,00 
   
   
04,928,48000 Aportació Màrius Torres 8.900,00 
04,928,48001 Conveni sindicats per a l'ocupació 16.000,00 
   
 Total Capítol IV 24.900,00 
   
 Total Personal 1.479.379,33 

 



 

 
Seguretat i Protecció Ciutadana  
   
Aplicació Concepte 2012 
   
05,130,12000 Sous i salaris 4.210.473,16 
05,130,16000 Seguretat social 999.251,37 
   
 Total Capítol I 5.209.724,53 
   
   
05,130,20320 Renting de vehicles 60.450,00 
05,130,21200 Subministraments edifici Policia Local 20.000,00 
05,130,21400 Conservació del parc mòbil 20.000,00 
05,130,21500 Mobiliari 0,00 
05,130,22000 Servei postal i despeses oficina  12.000,00 
05,130,22101 Combustible parc mòbil Policia Local 30.000,00 
05,130,22102 Manteniment del dipòsit 1.500,00 
05,130,22103 Material Policia Local 25.000,00 
05,130,22104 Vestuari personal 12.000,00 
05,130,22602 Publicacions 0,00 
05,130,22604 Desenvolupament de plans 8.500,00 
05,130,22606 Educació viària 5.460,00 
05,130,22701 Fòrum de seguretat 0,00 
05,130,22702 Protecció civil 6.000,00 
05,130,22703 Empresa recollida vehicles 310.000,00 
05,130,22704 Manteniments, calibrats i homologacions 10.000,00 
   
 Total Capítol II 520.910,00 
   
   
 Total Capítol IV 0,00 
   
 Total Seguretat i Protecció Ciutadana 5.730.634,53 

 



 

 
Participació ciutadana  
   
Aplicació Concepte 2012 
   
06,169,12000 Sous i salaris 246.206,37 
06,169,16000 Seguretat social 64.172,51 
   
 Total Capítol I 310.378,88 
   
   
06,169,21201 Manteniment espais entitats 2.000,00 
06,169,21202 Suport i esdeveniments entitats 11.220,00 
06,169,21203 Accions participatives PINA 10.000,00 
06,169,20203 Lloguer C. Cívic de Mar 12.750,00 
06,169,21204 Manteniment centres cívics 18.700,00 
06,169,21205 Gestió espais cívics municipals 315.500,00 
06,169,22201 Servei postal i despeses oficina 5.100,00 
06,169,2260601 Accions espais cívics 14.875,00 
06,169,2260605 Oficina defensor de la ciutadania 6.375,00 
06,169,22610 Accions participació ciutadana 4.350,00 
06,169,22621 Subministrament espais 12.104,00 
06,169,2260600 Agermanaments 9.000,00 
   
 Total Capítol II 421.974,00 
   
   
06,169,48000 Associacions veïns 65.025,00 
   
 Total Capítol IV 65.025,00 
   
 Total Participació 797.377,88 

 



 

 
Cooperació i Solidaritat  
   
Aplicació Concepte 2012 
   
07,169,12000 Sous i salaris 32.679,93 
07,169,16000 Seguretat social 8.823,58 
   
 Total Capítol I 41.503,51 
   
   
07,169,22609 Despeses diverses 46.500,00 
   
 Total Capítol II 46.500,00 
   
   
07,169,48000 Cooperació 100.000,00 
   
 Total Capítol IV 100.000,00 
   
 Total Cooperació i Solidaritat 188.003,51 

 



 

 
Convivència i Civisme  
   
Aplicació Concepte 2012 
   
08,169,12000 Sous i salaris 247.435,88 
08,169,16000 Seguretat social 66.807,29 
   
 Total Capítol I 314.243,17 
   
   
08,169,22001 Servei postal i despeses oficina 2.352,00 
08,169,22604 Convivència 14.753,00 
08,169,22605 Projecte Ministerio Trabajo e Immigración 33.016,00 
08,169,22701 Serveis de mediació 63.882,00 
   
 Total Capítol II 114.003,00 
   
   
08,169,48200 Convenis 7.515,00 
   
 Total Capítol IV 7.515,00 
   
 Total Convivència 435.761,17 

 



 

 
Joventut   
   
Aplicació Concepte 2012 
   
09,169,12000 Sous i salaris 171.864,61 
09,169,16000 Seguretat social 46.274,68 
   
 Total Capítol I 218.139,29 
   
09,169,22001 Servei postal i despeses oficina 2.000,00 
09,169,2260601 Projectes i activitats 22.000,00 
09,169,2260602 Oficina Jove 20.000,00 
09,169,2270021 Envelat 95.000,00 
   
 Total Capítol II 139.000,00 
   
   
09,169,48202 Convenis i subvencions 30.000,00 
   
 Total Capítol IV 30.000,00 
   
 Total Joventut 387.139,29 

 



 

 
Desenvolupament Local i Promoció de la Ciutat  
   
Aplicació Concepte 2012 
   
10,430,12000 Sous i salaris 738.225,03 
10,430,16000 Seguretat social 194.047,13 
   
 Total Capítol I 932.272,16 
   
   
10,430,21201 Conservació dependències  3.000,00 
10,430,21202 Manteniment i conservació mercats 70.000,00 
10,430,22000 Promoció i comunicació general 25.000,00 
10,430,22101 Subministraments dependències  6.000,00 
10,430,22102 Subministraments mercats 100.000,00 
10,430,22104 Vestuari personal 2.000,00 
10,430,22201 Telèfon dependències 5.000,00 
10,430,22202 Telèfon mercats 1.000,00 
10,430,22210 Servei postal i despeses oficina 8.000,00 
10,430,22610 Promoció mercats 15.000,00 
10,430,22611 Promoció economia i empresa 40.000,00 
10,430,22612 Accions PINA 25.000,00 
10,430,22670 OMIC, campanyes 8.000,00 
10,432,22650 Ciutat referent turístic i comercial 37.500,00 
10,432,22680 Oficines turisme i botiga 90.000,00 
10,435,22620 Fires 84.000,00 
   
 Total Capítol II 519.500,00 
   
   
10,430,46300 Mancomunitat Penedès-Garraf (OCIE) 54.984,00 
10,430,46301 Comunitat de Regants 10.000,00 
10,430,46710 NODE Garraf 12.650,00 
10,430,48200 Acords i convenis projectes 50.016,00 
   
 Total Capítol IV 127.650,00 
   
 Total Desenvolupament Local i Promoció de la Ciutat 1.579.422,16 

 



 

 
Societat de la Informació  
   
Aplicació Concepte 2012 
   
11,492,12000 Sous i salaris 28.061,97 
11,492,16000 Seguretat social 7.576,73 
   
 Total Capítol I 35.638,70 
   
11,492,22600 Despeses Serveis 0,00 
   
 Total Capítol II 0,00 
   
   
11,492,44000 EPEL Neàpolis 155.000,00 
11,492,46700 Quota Localret 7.744,00 
   
 Total Capítol IV 162.744,00 
   
 Total Societat de la Informació 198.382,70 

 



 

 
Hisenda   
   
Aplicació  Concepte  2012 
   
20,934,12000  Sous i salaris  680.200,65 
20,934,16000  Seguretat social  170.771,99 
   
  Total Capítol I  850.972,64 
   
   
20,934,20200  Lloguer local C. Col·legi  12.000,00 
20,934,21501  Manteniment màquines d'oficina  10.000,00 
20,934,22001  Despeses oficina i documents cobratoris  41.001,00 
20,934,22002  Gestió multes  100.000,00 
20,934,22100  Conservació i subministraments C. Col·legi  5.000,00 
20,934,22201  Servei postal recaptació  48.000,00 
20,934,22202  Servei postal multes  30.000,00 
20,934,22500  Conveni AEAT, ajornament taxa ocupació platges  10,00 
20,934,25000  Serveis Diputació  300.000,00 
   
  Total Capítol II  546.011,00 
   
   
20,934,46100  Recàrrec IAE Diputació  5,00 
20,934,46101  Recàrrec de constrenyiment Diputació  5,00 
   
  Total Capítol IV  10,00 
   
  Total Hisenda  1.396.993,64 

 



 

 
Tecnologies de la Informació i la Comunicació TIC  
   
Aplicació Concepte 2012 
   
21,923,12000 Sous i salaris 387.509,94 
21,923,16000 Seguretat social 100.740,84 
   
 Total Capítol I 488.250,78 
   
   
21,923,21601 Manteniment equips informàtics 39.866,00 
21,923,21602 Manteniment programari i sistemes 50.960,00 
21,923,21603 Manteniment xarxa de telecomunicacions 9.800,00 
21,923,22001 Despeses oficina i servei postal 2.254,00 
21,921,22200 Telèfon serveis generals 105.350,00 
   
 Total Capítol II 208.230,00 
   
 Total TIC 696.480,78 

 



 

 
Serveis d'Atenció Ciutadana  
   
Aplicació Concepte 2012 
   
22,925,12000 Sous i salaris 612.528,89 
22,925,16000 Seguretat social 163.381,83 
   
 Total Capítol I 775.910,72 
   
   
22,169,22001 Eleccions 0,00 
22,925,22000 Despeses diverses 16.150,00 
   
 Total Capítol II 16.150,00 
   
 Total SAC 792.060,72 

 



 

 
Cultura   
   
Aplicació Concepte 2012 
   
31,330,12000 Sous i salaris 1.201.821,62 
31,330,16000 Seguretat social 321.436,67 
   
 Total Capítol I 1.523.258,29 
   
   
31,330,21201 Manteniment equipaments 25.000,00 
31,330,22001 Servei postal i despeses oficina 8.500,00 
31,330,22100 Subministraments 100.000,00 
31,330,2260601 Biblioteca Armand Cardona 12.000,00 
31,330,2260602 Suport a la creació 500.600,00 
31,330,2260607 Trapezi 0,00 
31,330,2260608 Cultura Popular i tradicional 320.000,00 
31,330,2260609 FIMPT i oficina música popular i tradicional 32.000,00 
31,330,2260610 Biblioteca Joan Oliva 12.000,00 
31,330,2260611 Despeses de cessió Teatre i Auditori 10,00 
31,330,2260612 Programa sociocultural PINA, auditori-sala 50.000,00 
   
 Total Capítol II 1.060.110,00 
   
   
31,330,41000 Aportació OAP Victor Balaguer 600.000,00 
31,330,42100 Aportació Museu del Ferrocarril 9.000,00 
31,330,48901 Convenis i subvencions entitats culturals 101.200,00 
31,330,48902 Consorci Normalització lingüística 81.000,00 
   
 Total Capítol IV 791.200,00 
   
 Total Cultura 3.374.568,29 

 



 

 
Escoles Municipals  
   
Aplicació Concepte 2012 
   
32,320,12000 Sous i salaris 2.048.404,32 
32,320,16000 Seguretat Social 549.724,19 
   
 Total Capítol I 2.598.128,51 
   
   
32,320,21201 Manteniment escoles municipals 85.000,00 
32,320,22001 Despeses oficina i servei postal 3.000,00 
32,320,2260603 Pla de transició al treball  0,00 
32,320,22699 Conjunts instrumentals 10,00 
32,320,23002 Manteniment TIC 20.000,00 
   
 Total Capítol II 108.010,00 
   
   
32,320,41000 Aportació IMET 2.866.671,00 
32,320,46300 Tegar 120.079,00 
   
 Total Capítol IV 2.986.750,00 
   
 Total Escoles Municipals 5.692.888,51 

 



 

 
Esports   
   
Aplicació Concepte 2012 
   
33,340,12000 Sous i salaris 503.516,93 
33,340,16000 Seguretat Social 132.884,81 
   
 Total Capítol I 636.401,74 
   
   
33,340,21201 Conservació d'instal·lacions 130.000,00 
33,340,21202 Gestió i manteniment 390.000,00 
33,340,22001 Servei postal i despeses oficina  2.500,00 
33,340,22100 Subministraments 300.000,00 
33,340,22104 Vestuari personal 1.500,00 
33,340,22610 Activitats esportives 100.000,00 
33,340,22611 Programes esportius 75.000,00 
    
 Total Capítol II 999.000,00 
   
   
33,340,48100 Beques 100.000,00 
33,340,48201 Convenis i subvencions a entitats 238.400,00 
33,340,48202 Convenis cogestió consergeria 92.000,00 
33,340,48210 Subvencions per a ús d'instal·lacions 550.000,00 
33,340,48211 Conveni Parc del Garraf 330.665,00 
   
 Total Capítol IV 1.311.065,00 
   
 Total Esports 2.946.466,74 

 



 

 
Infància, Adolescència, Gent Gran i Plans d'Equitat  
   
Aplicació Concepte 2012 
   
34,231,12000 Sous i salaris 164.719,21 
34,231,16000 Seguretat social 42.478,53 
   
 Total Capítol I 207.197,74 
   
   
34,231,20210 Lloguer local Boulevard Roxy 4.000,00 
34,231,22001 Despeses oficina 750,00 
34,231,22608 Pla d'equitat 43.000,00 
34,231,22609 Pla de la gent gran 15.000,00 
34,231,22611 Pla infància i adolescència 86.000,00 
   
 Total Capítol II 148.750,00 
   
   
34,231,46400 Conveni Foment (Ballem) 6.500,00 
34,231,48000 Convenis i subvencions 20.100,00 
     
 Total Capítol IV 26.600,00 
   
 Total Infància, Adolescència, Gent Gran i Plans d'Equitat 382.547,74 

 



 

 
Serveis Socials i Salut   
   
Aplicació Concepte 2012 
   
35,230,12000 Sous i salaris 997.592,24 
35,230,16000 Seguretat social 260.032,49 
   
 Total Capítol I 1.257.624,73 
   
   
35,230,21202 Instal·lacions i equipaments 16.000,00 
35,230,22001 Despeses oficina 5.000,00 
35,230,22610 Programes de suport 144.500,00 
35,230,22620 Programa petita infància 0,00 
35,230,22630 Programa infància i adolescència 54.000,00 
35,230,22650 Ajuts econòmics 220.000,00 
35,230,22660 Transport adaptat 34.000,00 
35,230,22670 Estudis, comunicació i suport tècnic 0,00 
35,230,22680 Actuacions socials i educatives PINA 75.000,00 
35,230,25000 Consorci Servei d'Atenció a les persones 1.077.000,00 
35,230,25001 Consorci Serveis a les Persones, BD 0,00 
35,313,22611 Protecció de la salut 1.600,00 
35,313,22614 Prevenció de la salut 28.000,00 
35,313,22640 Programa drogodependències 0,00 
   
 Total Capítol II 1.655.100,00 
   
   
35,230,48000 Convenis  36.000,00 
35,313,46300 Aportació a la Mancomunitat (CAS) 6.311,00 
   
 Total Capítol IV 42.311,00 
   
 Total Serveis Socials, Salut 2.955.035,73 

 



 

 
Urbanisme i Territori  
   
Aplicació Concepte 2012 
   
40,151,12000 Sous i salaris 1.891.147,21 
40,151,16000 Seguretat social 479.554,50 
   
 Total Capítol I 2.370.701,71 
   
   
40,151,20200 Lloguer local c. Llanza 140.000,00 
40,151,21400 Manteniment de vehicles 4.600,00 
40,151,22001 Oficina Tècnica 13.000,00 
40,151,22003 Anuncis i edictes 10.000,00 
40,151,22201 Serveis postals i despeses oficina 12.500,00 
40,151,22604 Assessoria jurídica 30.000,00 
40,151,22702 Gestió del patrimoni 4.000,00 
40,151,22703 Rehabilitació comerços PINA 50.000,00 
40,151,22704 Condicionament locals municipals 80.000,00 
40,151,22705 Treballs previs revisió Pla General 50.000,00 
40,152,22608 Gestió d'Habitatge 145.000,00 
40,152,22609 Gestió PINA (PIVSAM) 15.576,00 
   
 Total Capítol II 554.676,00 
   
   
40,151,48920 Renda vitalícia Sra. Soler 13.049,00 
40,151,48930 Renda Sra. Virella 11.408,00 
40,151,48940 Renda Sra. M. Anglés Cristià 14.854,00 
40,151,48000 Conveni Sindicats (obres) 3.000,00 
40,151,48001 Ajuts rehabilitació 50.000,00 
   
 Total Capítol IV 92.311,00 
   
 Total Urbanisme i Territori 3.017.688,71 

 



 

 
Medi Ambient   
   
Aplicació Concepte 2012 
   
42,170,12000 Sous i salaris 308.597,60 
42,170,16000 Seguretat social 79.182,25 
   
 Total Capítol I 387.779,85 
   
   
42,170,21400 Manteniment vehicles 5.000,00 
42,170,22001 Lloguer local Medi Ambient 2.000,00 
42,170,22706 Acció de medi ambient 100.300,00 
   
 Total Capítol II 107.300,00 
   
   
42,170,46300 Centre acollida animals (Mancomunitat) 153.229,00 
42,170,48000 Convenis medi ambient 3.000,00 
   
 Total Capítol IV 156.229,00 
   
 Total Medi Ambient 651.308,85 

 



 

 
Unitat de Serveis Municipal USM  
   
Aplicació Concepte 2012 
   
52,160,12000 Sous i salaris 1.758.175,45 
52,160,16000 Seguretat social 643.188,29 
   
 Total Capítol I 2.401.363,74 
   
   
52,160,21300 Material USM 60.000,00 
52,160,21401 Conservació vehicles brigada 30.000,00 
52,160,21402 Conservació vehicles neteja viària 105.000,00 
52,160,2210301 Combustible vehicles brigada 26.220,00 
52,160,2210302 Combustible vehicles neteja viària 32.603,00 
52,160,22104 Vestuari personal 10.000,00 
52,160,22200 Telèfon USM 4.735,00 
52,160,23002 Servei postal i despeses d'oficina 650,00 
52,165,21002 Conservació de l'enllumenat 207.000,00 
52,165,21003 Manteniment enllumenat públic 101.500,00 
52,165,22101 Enllumenat públic 1.230.000,00 
52,165,22700 Conservació vies públiques 136.366,00 
52,165,22701 Manteniment PINA 45.269,00 
52,920,21200 Conservació dels edificis municipals 45.030,00 
52,920,22100 Subministrament edificis municipals 144.590,00 
52,920,22102 Contracte gas natural 39.849,00 
   
 Total Capítol II 2.218.812,00 
   
 Total USM 4.620.175,74 

 



 

 
Serveis Viaris  
   
Aplicació Concepte 2012 
   
53,169,12000 Sous i salaris 952.673,57 
53,169,16000 Seguretat social 250.228,43 
   
 Total Capítol I 1.202.902,00 
   
   
53,162,20000 Lloguer terrenys abocador 15.460,00 
53,162,2270011 Recollida cartró porta a porta  18.335,00 
53,162,2270012 Punt Net 175.000,00 
53,162,2270013 Manteniment platges 272.183,00 
53,162,2270070 Neteja viària i RSU 5.940.000,00 
53,169,20001 Indemnització i sinistres 23.000,00 
53,169,22114 Plantes i abonaments 10.200,00 
53,169,22201 Servei postal i despeses oficina 11.250,00 
53,169,22202 Anuncis i edictes 1.000,00 
53,169,2270030 Contracte de jardineria, zona A 1.972.270,00 
53,169,2270040 Contracte de jardineria, zona B 349.106,00 
53,169,22706 Projectes, estudis i campanyes 8.000,00 
53,169,22707 Contracte socorristes 212.253,00 
53,169,22708 Projectes de manteniment 100.000,00 
   
 Total Capítol II 9.108.057,00 
   
   
53,162,46300 Mancomunitat Penedès - Garraf 2.305.661,00 
53,169,48001 Aportació CONGIAC 0,00 
   
 Total Capítol IV 2.305.661,00 
   
 Total Serveis Viaris 12.616.620,00 

 



 

 
Mobilitat   
   
Aplicació Concepte 2012 
   
54,440,12000 Sous i salaris 71.425,32 
54,440,16000 Seguretat social 19.284,84 
   
 Total Capítol I 90.710,16 
   
   
54,440,20000 Lloguer pàrquing ronda Ibèrica 13.000,00 
54,440,20201 Estació d'autobusos 3.000,00 
54,440,21400 Millores parades bus 5.000,00 
54,440,22300 Transport urbà de viatgers 1.450.000,00 
54,440,22699 Mobilitat 25.000,00 
54,440,22701 Vigilància estacionament Far 10.000,00 
54,440,22706 Projectes estudis i campanyes 0,00 
54,440,22707 Conservació senyalitzacions 25.000,00 
54,440,22708 Servei postal i despeses d'oficina 500,00 
   
 Total Capítol II 1.531.500,00 
   
   
54,440,47000 Aportació AMTU 8.300,00 
54,440,48000 Subvenció transport pensionistes 23.500,00 
   
 Total Capítol IV 31.800,00 
   
 Total Mobilitat 1.654.010,16 

 



 

 
Càrrega Financera  
   
Aplicació Concepte 2012 
   
90,011,31010 Interessos de préstecs a llarg termini 1.472.260,00 
90,011,31020 Interessos de préstecs a curt termini 573.352,00 
90,011,34901 Altres despeses financeres 300.000,00 
   
 Total Capítol III 2.345.612,00 
   
   
90,011,820 Bestretes personal 51.000,00 
90,011,831 Bestretes grups municipals 50.000,00 
   
 Total Capítol VIII 101.000,00 
   
   
90,011,913 Amortitzacions préstecs empreses financeres 5.237.293,00 
   
 Total Capítol IX 5.237.293,00 
   
 Total Càrrega financera 7.683.905,00 

 
 



 
Estat de previsió de moviments i situació del deute. Projecte  Pressupost 2012   
          

     Quantitat Pendent Amortització Interessos Total 

Entitat Any T/Int. Anys Principal Amortitzada a 1.1.2012 2012 2012 2012 

          
B. C. L. 2000 1,750 12 11.868.460,34 9.890.383,60 1.978.076,74 989.038,37 69.232,69 1.058.271,06 
B. C. L. 2004 3,850 2+18 2.095.402,00 582.056,01 1.513.345,99 116.411,24 56.583,14 172.994,38 
          
C.Catalunya.Ref. 2004 1,744 1+14 4.612.228,26 2.306.114,16 2.306.114,10 329.444,88 38.064,06 367.508,94 
C.Catalunya 2004 1,644 2+10 1.800.000,00 1.109.361,60 690.638,40 153.475,20 10.407,92 163.883,12 
C.Catalunya 2007 1,644 2+10 1.918.000,00 598.730,58 1.319.269,42 164.908,68 20.672,13 185.580,81 
C.Catalunya 2009 2,694 2+10 2.000.000,00 406.990,80 1.593.009,20 172.217,20 41.175,85 213.393,05 
C.Catalunya 2010 3,444 1+9 2.020.000,00 376.620,92 1.643.379,08 193.338,72 54.101,00 247.439,72 
          
C.Pensions.Mercat 2000 1,800 15 674.807,51 528.599,18 146.208,33 44.987,16 2.328,10 47.315,26 
C.Pensions ICO 2007 0,500 5+10 250.000,00 0,00 250.000,00 14.583,31 1.231,79 15.815,10 
          
B. Santander 2000 1,180 1+15 635.978,99 494.350,88 141.628,11 28.325,64 1.545,86 29.871,50 
B. Santander 2009 3,060 2+18 4.000.000,00 111.111,10 3.888.888,90 222.222,24 116.450,00 338.672,24 
          
Bankinter 2009 2,990 2+6 750.000,00 0,00 750.000,00 125.000,00 21.023,44 146.023,44 
          
Dexia.Parquing 2006 4,015 2+18 3.005.060,52 0,00 3.005.060,52 166.947,81 120.653,18 287.600,99 
Dexia (PI05) 2006 4,015 2+18 3.700.000,00 0,00 3.700.000,00 205.555,56 148.555,00 354.110,56 
Dexia (PI06) 2006 4,015 2+20 4.930.000,00 0,00 4.930.000,00 246.500,00 197.939,50 444.439,50 
Dexia (PI08) 2008 4,120 2+20 4.900.000,00 245.000,00 4.655.000,00 245.000,00 191.786,00 436.786,00 
          
Diputació (C.Crèdit) 2007 0 10 150.000,00 45.000,00 105.000,00 15.000,00 0,00 15.000,00 
          
C.Inmaculada 2009 3,750 2+4 1.981.000,00 115.337,01 1.865.662,99 472.262,74 63.372,81 535.635,55 
C.Inmaculada 2010 4,177 2+18 1.978.000,00 0,00 1.978.000,00 45.787,05 82.302,32 128.089,37 
          
C.Penedès 2009 3,900 2+4 1.717.907,00 166.723,65 1.551.183,35 411.347,68 53.195,00 464.542,68 
          
          



 
 

 
 
 
 
Operacions a curt termini: vigents  
01.01.2012  
      
Ajuntament:      
Bankinter         750.000,00 
B. Sabadell     1.350.000,00 
C. Penedès         6.000.000,00 
C. Penedès     500.000,00 
VNG Aparcaments       750.000,00 

TOTAL CT         9.350.000,00 

      
Previsió d'increment durant l'any                                    5.800.000,00 

PREVISIÓ 2012         15.150.000,00 

BBVA ICO1 2011 6,500 3 566.184,92 0,00 566.184,92 176.975,65 36.802,02 213.777,67 
CAIXABANK ICO2 2011 6,500 3 1.003.613,25 0,00 1.003.613,25 313.705,12 65.234,86 378.939,98 
BANESTO ICO3 2011 6,500 3 1.229.328,33 0,00 1.229.328,33 384.258,17 79.906,34 464.164,51 

TOTAL CAP. IX       57.785.971,12 16.976.379,49 40.809.591,63 5.237.292,42 1.472.563,01 6.709.855,43 
AGE08 2010 0 5 1.358.895,19 271.779,00 1.087.116,19 271.779,00 0,00 271.779,00 
AGE09 2011 0 5 3.420.819,16 0,00 3.420.819,16 684.163,84 0,00 684.163,84 

TOTAL LT       62.565.685,47 17.248.158,49 45.317.526,98 6.193.235,26 1.472.563,01 7.665.798,27 

          
Previsió de deute a llarg termini a 31.12.2012   39.124.291,72    
          
Pòlisses tresoreria       873.352,00 873.352,00 



 

 
Capítol I, Impostos Directes  
   
   
Aplicació Concepte 2012 
   
20,11200 Béns immobles, rústica 3.200,00 
20,11301 Béns immobles, urbana 22.100.000,00 
20,11500 Vehicles de tracció mecànica 3.400.000,00 
20,11600 Increment de valor de terrenys urbans 1.950.000,00 
20,13001 Activitats econòmiques 2.652.000,00 
20,17101 Activitats econòmiques. Recàrrec Diputació 0,00 
   
 Total Capítol I 30.105.200,00 

 
 
 
 
 
Capítol II, Impostos Indirectes  
   
   
Aplicació Concepte 2012 
   
40,29000 Construccions i obres 380.000,00 
   
 Total Capítol II 380.000,00 

 
 



 

 
Capítol III, Taxes i altres Ingressos  
   
   
Aplicació Concepte 2012 
   
01,34400 Cessió Molí de Mar 0,00 
   
05,32900 Regulació soroll vehicles 1.000,00 
05,39120 Multes de circulació 3.000.000,00 
05,39121 Servei de grua 300.000,00 
   
09,34391 Lloguer envelat 10,00 
   
10,32700 Mercats 405.000,00 
10,32701 Mercat exterior 450.000,00 
10,32702 Mercat, interessos quotes especials 6.000,00 
10,32703 Mercat, amortització quotes especials 35.000,00 
   
20,33100 Guals 530.000,00 
20,33110 Plaques i serveis municipals 8.000,00 
20,33200 Ocupació del subsòl 1.120.000,00 
20,33600 Aprofitaments especials 325.000,00 
20,33900 Estació d'autobusos 10.500,00 
20,38100 Reintegraments d'ordres d'execució 10,00 
20,38200 Reintegraments anuncis oficials 3.000,00 
20,38900 Reintegraments de pressupostos tancats 10,00 
20,39210 Recàrrecs de constrenyiment Ajuntament 230.000,00 
20,39211 Recàrrecs de constrenyiment Diputació 10,00 
20,39300 Interessos de demora 200.000,00 
20,39900 Ingressos diversos 542.706,00 
20,39920 Agència Catalana de l'Aigua 10,00 
20,39930 Romanents Rúbriques diverses 10,00 
   
31,34400 Entrades equipaments culturals 70.000,00 
31,34401 Ingressos Festa Major 45.000,00 
31,34402 Cessió equipaments culturals 10,00 
31,34403 Espai Entitats 2.000,00 
31,34600 Biblioteca Joan Oliva 200,00 
   
   
32,31201 Escola Municipal d'Art 180.000,00 
32,31202 Escola de Música Mestre Montserrat 330.000,00 
32,39950 Ingressos conjunts instrumentals 10,00 
   
   
33,31301 Instal·lacions esportives 15.000,00 
33,31302 Convenis entitats esportives 550.000,00 



 

33,31303 Parc del Garraf, per subministraments 200.000,00 
   
35,31020 Inspecció sanitària 15.000,00 
35,34023 Educació per a la salut 10,00 
35,34024 Formació en salut 10,00 
   
40,32100 Llicències urbanístiques 60.000,00 
40,32101 Obertura d'establiments 300.000,00 
40,39103 Multes urbanístiques 10.000,00 
   
   
53,30201 Recollida d'escombraries domiciliària 2.900.000,00 
53,30202 Recollida d'escombraries d'indústries i comerços 2.280.000,00 
53,33501 Taules i cadires 165.000,00 
53,33502 Barraques de fira 30.000,00 
53,33503 Tanques i runes 80.000,00 
53,39940 Conveni Jardineria Eixample de Mar 0,00 
53,39960 Ingressos per reciclatge 200.000,00 
   
 Total ingressos corrents, Capítol III 14.598.506,00 
   
 Total ingressos de capital, Capítol III   
   
 Total ingressos, Capítol III 14.598.506,00 

 
 



 

 
Capítol IV, Transferències Corrents  
   
   
Aplicació Concepte 2012 
   
01,46217 Diputació, altres projectes 1.000.000,00 
01,47010 Patrocinadors altres projectes 20.000,00 
   
06,45530 Generalitat, Participació ciutadana 0,00 
   
07,45520 Generalitat, Drets Humans 3.000,00 
07,45521 Generalitat, Agència de Cooperació 10.000,00 
07,46110 Diputació, Cooperació 7.000,00 
   
08,42090 Ministeri de Treball 89.500,00 
08,45508 Generalitat, Pla de convivència 30.000,00 
08,45509 Generalitat, Acció ciutadana 0,00 
08,46120 Diputació, Mediació 30.000,00 
   
09,45525 Generalitat, Joventut 61.080,00 
09,46121 Diputació, Joventut 15.000,00 
   
10,45507 Generalitat, AODL 0,00 
10,46112 Diputació, Turisme 4.800,00 
10,46113 Diputació, Promoció econòmica 20.124,00 
10,46114 Diputació, treball coemprenador 0,00 
   
20,42000 Participació en els Tributs de l'Estat 12.685.082,00 
20,42010 Aportació de l'Estat, dèficit transport urbà 95.000,00 
20,45500 Generalitat, Fons de Cooperació 540.000,00 
20,45501 Generalitat, Plans d'ocupació  229.572,00 
20,47004 Conveni ITV 13.000,00 
   
31,45513 Generalitat, personal Biblioteca Joan Oliva 103.000,00 
31,45514 Generalitat, difusió cultural 20.000,00 
31,45515 Generalitat, FIMPT 0,00 
31,45516 Generalitat, Fira del circ Trapezi 0,00 
31,45517 Generalitat, Carnaval 15.000,00 
31,45518 Generalitat, diversos Cultura 5.000,00 
31,46105 Diputació, Biblioteca Joan Oliva 118.500,00 
31,46106 Diputació, Biblioteca Cardona Torrandell 47.000,00 
31,46107 Diputació, FIMPT 5.000,00 
31,46110 Diputació, Programa arts visuals 3.000,00 
31,46111 Diputació, diversos cultura 65.000,00 
31,46116 Diputació, Parc Natural del Garraf 8.000,00 
31,47002 Patrocinadors, Festa Major 25.000,00 
31,47003 Patrocinadors, Carnaval 17.000,00 



 

31,47006 Caixa Catalunya, Premi Mercè Llimona 0,00 
   
32,45509 Generalitat, Escola de Música M.Montserrat 450.000,00 
32,45510 Generalitat, Escola d'Art 460.000,00 
32,45511 Generalitat, Llar d'infants La Baldufa 180.000,00 
32,45512 Generalitat, Llar d'infants L'Escateret 140.000,00 
32,45526 Generalitat, OME 21.424,00 
32,46101 Diputació, cicles formatius 17.900,00 
   
33,46114 Diputació, Esports 30.000,00 
33,47011 Conveni Parc del Garraf 163.299,00 
   
   
34,45522 Generalitat, Infància i adolescència 31.800,00 
34,45525 Generalitat, Institut Català de la Dona 34.500,00 
34,46103 Diputació, Pla d'equitat 28.000,00 
34,47010 Aportacions entitats privades 3.000,00 
   
35,45502 Generalitat, serveis socials bàsics 562.000,00 
35,45503 Generalitat, atenció a la dependència 250.000,00 
35,45504 Generalitat, serveis socials 97.000,00 
35,46200 Diputació, serveis socials bàsics 55.000,00 
35,46202 Diputació, atenció dependència 70.000,00 
35,46203 Diputació, programa prevenció drogodependències 0,00 
35,46204 Diputació, promoció salut 0,00 
   
40,45523 Generalitat, Habitatge 0,00 
40,45524 Generalitat, PINA 182.020,00 
   
40,46117 Diputació, Habitatge 6.010,00 
   
42,45524 Generalitat, medi ambient 22.500,00 
   
53,45522 Agència de residus de Catalunya 90.000,00 
53,46218 Mancomunitat, recollida de cartró 80.000,00 
   
54,46282 Transport polígons DGPT 0,00 
54,46283 ATM Contracte programes 141.000,00 
   
 Total Capítol IV 18.400.111,00 

 



 

 
Capítol V, Ingressos Patrimonials  
   
   
Aplicació Concepte 2012 
   
20,52000 Interessos bancs 2.000,00 
20,55001 Cànon pàrquing pl. Soler Carbonell  130.000,00 
20,55002 Cànon Serveis d'Aparcaments VNG, SAM (net) 120.000,00 
20,55004 Cànon Companyia d'Aigües VNG, SAM 53.619,00 
20,55005 Cànon sanejament 258.160,00 
20,55006 Cànon explotació cementiri 35.000,00 
   
32,50600 Cessió TEGAR, c. Estudis, 1 3.700,00 
32,54006 Cessió IMET, c. Unió, 81 30.000,00 
   
33,55007 Cànon Parc del Garraf 44.700,00 
   
40,54007 Lloguer pisos Agència de l'Habitatge de Catalunya 100.000,00 
40,54008 Agència de l'Habitatge de Catalunya, OHL 40.000,00 
   
53,54001 Lloguer terrenys abocador 12.000,00 
   
 Total Capítol V 829.179,00 

 
 
 
Capítol VI, Alienació d'Inversions  
   
   
Aplicació Concepte 2012 
   
   
 Total Capítol VI   

 
 
 
Capítol VII, Transferències de Capital  
   
   
Aplicació Concepte 2012 
   
31,72000 Ministeri de Cultura, Casa Sta. Teresa 100.000,00 
31,77000 Caixa Penedès, Obra Social 76.000,00 
   
 Total Capítol VII 176.000,00 



 

 
Capítol VIII, Retorn de préstecs  
   
   
Aplicació Concepte 2012 
   
20,82000 Retorns de percepcions 51.000,00 
20,82100 Retorns préstecs a curt termini  
20,83300 Retorns grups municipals 50.000,00 
20,87002 Aplicació finançament IR  
   
 Total Capítol VIII 101.000,00 

 
 
 
Capítol IX, Préstecs rebuts  
   
   
Aplicació Concepte 2012 
   
20,91301 Préstec per inversions   
   
 Total Capítol IX 0,00 

 



 
Pressupost 2012  Pressupost General Consolidat       
           
    Patrimoni   EPEL         Transferències Total 

Capítol Ajuntament V. Balaguer IMET Neàpolis PIVSAM ICVSAM SAVGSAM CAVGSAM internes consolidat 

INGRESSOS           
           
I - Impostos directes 30.105.200,00         30.105.200,00 
II - Impostos indirectes 380.000,00                 380.000,00 
III - Taxes i altres ingressos 14.598.506,00 24.855,00 930.062,00 760.000,00 925.229,00 523.800,00 2.917.138,00 5.721.799,00  26.401.389,00 
IV - Transferències corrents 18.400.111,00 711.218,33 5.053.430,00 183.000,00   936.890,00     -3.621.671,00 21.662.978,33 
V - Ingressos patrimonials 829.179,00  200,00  100,00 0,00  25.400,00 -431.779,00 423.100,00 
VI - Alienació d'inversions 0,00                 0,00 
VII - Transferències de capital 176.000,00 76.000,00 0,00 0,00  11.207,63  0,00 -76.000,00 187.207,63 
VIII - Actius financers 101.000,00   0,00   241.672,07     1.000,00   343.672,07 
IX - Préstecs rebuts 0,00       0,00 50.000,00 68.960,01 218.110,00   337.070,01 

TOTAL INGRESSOS 64.589.996,00 812.073,33 5.983.692,00 943.000,00 1.167.001,07 1.521.897,63 2.986.098,01 5.966.309,00 -4.129.450,00 79.840.617,04 

           
           
DESPESES           
           
I - Despeses de Personal 24.866.227,00 551.440,18 3.266.918,00 179.000,00 399.863,82 932.124,00 1.400.705,00 1.732.947,00   33.329.225,00 
II - Despeses corrents 22.895.035,00 184.633,15 2.603.106,00 764.000,00 150.777,25 539.420,55 1.375.869,00 3.659.076,00 -431.779,00 31.740.137,95 
III - Despeses financeres 2.345.612,00   10.000,00   431.245,51   139.534,00 145.810,00   3.072.201,51 
IV - Transferències corrents 8.968.829,00  103.668,00   0,00  203.145,00 -3.621.671,00 5.653.971,00 
VI - Inversions reals 0,00 76.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 68.960,01 218.110,00   413.070,01 
VII - Transferències de capital 176.000,00        -76.000,00 100.000,00 
VIII - Actius financers 101.000,00   0,00   185.114,49         286.114,49 
IX - Amortitzacions de préstecs 5.237.293,00                 5.237.293,00 

TOTAL DESPESES 64.589.996,00 812.073,33 5.983.692,00 943.000,00 1.167.001,07 1.521.544,55 2.985.068,01 5.959.088,00 -4.129.450,00 79.832.012,96 

           

Diferències 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 353,08 1.030,00 7.221,00 0,00 8.604,08 
 
 
 
           



 
Tranferències internes:   Corrents Capital Total       

O.A. de Patrimoni Víctor Balaguer  600.000,00 76.000,00 676.000,00       
IMET  2.866.671,00 0,00 2.866.671,00       
EPEL Neàpolis  155.000,00 0,00 155.000,00       

Per transferències internes   3.621.671,00 76.000,00 3.697.671,00       
CAVGSAM  311.779,00 0 311.779,00       
SAVGSAM  120.000,00   120.000,00       

Per canons interns   431.779,00 0 431.779,00       

Total  4.053.450,00 76.000,00 4.129.450,00       



 

 
Organisme Autònom de Patrimoni Víctor Balaguer  
   
   
INGRESSOS   
   
Aplicació Concepte Euros 
   
34401 Entrades i publicacions 21.000,00 
34902 Lloguers i préstecs 3.855,00 
   
 Total Capítol III 24.855,00 

   
40000 Aportació de l'Ajuntament 600.000,00 
45060 Aportació Generalitat, programes 0,00 
45101 Aportació MNAC 67.357,33 
45102 Aportació de la Biblioteca de Catalunya 0,00 
46100 Aportació de la Diputació, Papiol 36.861,00 
46101 Aportació de la Diputació, programes 0,00 
47000 Col.laboracions empreses i varis 7.000,00 
   
 Total Capítol IV 711.218,33 
   
70000 Ajuntament, llegat J. Molas 76.000,00 
75000 Generalitat 0,00 
76100 Diputació  0,00 
   
 Total Capítol VII  76.000,00 
   

 Total Ingressos 812.073,33 

 



 

 
Organisme Autònom de Patrimoni Víctor Balaguer  
   

   
DESPESES   
   
Aplicació Concepte Euros 

   
333,130 Personal laboral 413.838,79 
333,160 Seguretat Social 132.428,41 
333,161 Prestacions socials 5.172,98 
333,16101 Pla de pensions 1%  0,00 
   
 Total Capítol I 551.440,18 
   
333,212 Manteniment 48.459,00 
333,220 Material d'oficina 4.287,00 
333,221 Subministraments 64.000,00 
333,22610 Acció cultural i conservació Museu Balaguer 3.500,00 
333,22620 Acció cultural i conservació Biblioteca 3.500,00 
333,22630 Acció cultural i conservació Museu Papiol 3.500,00 
333,22710 Contractes serveis i altres 54.887,15 
333,22720 Contracte coordinador patronat 0,00 
333,233 Representació i formació 2.500,00 
   

 Total Capítol II 184.633,15 
   

333,682 Projecte llegat J.Molas 76.000,00 
333,683 Inversió patrimoni cultural Papiol 0,00 

   
 Total Capítol VI 76.000,00 
   
 Total Despeses 812.073,33 

 



 

 
IMET   
   
   
INGRESSOS   
   
Aplicació Concepte Euros 
   
312 Serveis educatius llars d'infants 450.000,00 
342 Serveis educatius ocupacionals 360.000,00 
360 Vendes 70.000,00 
390 Altres ingressos 50.062,00 
   
 Total Capítol III 930.062,00 
   
400 Tranferència Ajuntament 2.866.671,00 
421 Transferències de l'Estat 0,00 
451 Transferències de la CC. AA. 1.907.115,00 
461 Transferències de la Diputació 255.456,00 
463 Transferencia Mancomunitat 24.188,00 
   
 Total Capítol IV 5.053.430,00 
   
520 Interessos bancàris 200,00 
550 Concessions administratives 0,00 
   
 Total Capítol V 200,00 
   
700 Subvenció Ajuntament 0,00 
   
 Total Capítol VII 0,00 
   
820 Retorns del personal 0,00 
   
 Total Capítol VIII 0,00 
   
 Total Ingressos 5.983.692,00 

 



 

 
IMET   
   
   
DESPESES   
   
Aplicació Concepte Euros 
   
320,120 Personal funcionari 115.707,00 
320,130 Personal laboral  2.406.503,00 
320,160 Quotes socials  721.569,00 
320,162 Despeses socials 23.139,00 
   
 Total Capítol I 3.266.918,00 
   
320,202 Lloguers 46.000,00 
320,210 Reparació, manteniment i conservació 265.500,00 
320,221 Subministraments 595.804,00 
320,222 Comunicacions 20.300,00 
320,224 Assegurances 11.650,00 
320,226 Despeses diverses 67.600,00 
320,227 Treballs exteriors 1.588.752,00 
320,231 Desplaçaments 7.500,00 
   
 Total Capítol II 2.603.106,00 
   
320,310 Interessos i despeses bancàries 10.000,00 
   
 Total Capítol III 10.000,00 
   
320,481 Beques i transferències 103.668,00 
   
 Total Capítol IV 103.668,00 
   
320,623 Inversions en instal.lacions 0,00 
320,625 Inversions en mobiliari 0,00 
   
 Total Capítol VI 0,00 
   
320,820 Préstecs al personal 0,00 
   
 Total Capítol VIII 0,00 
   
 Total Despeses 5.983.692,00 

 
 
 



 

EPEL Neàpolis  
   
INGRESSOS   
   
Aplicació Concepte Euros 
34401 Activitats Bosc 445.000,00 
34901 Cessió d'espais 180.000,00 
39901 Repercussió costos i aparcament 135.000,00 
   
 Total Capítol III 760.000,00 

   
40000 Aportació de l'Ajuntament 155.000,00 
47000 Altres aportacions 16.000,00 
47001 AODL 12.000,00 
   
 Total Capítol IV 183.000,00 
   
76000 Inversions   
   
 Total Capítol VII  0,00 
   

 Total Ingressos 943.000,00 

 
DESPESES   
   
Aplicació Concepte Euros 

   
492,130 Personal laboral 179.000,00 
   
 Total Capítol I 179.000,00 
   
492,207 Lloguers i cànons 220.000,00 
492,212 Manteniment 54.000,00 
492,221 Subministraments 130.000,00 
492,22609 Despeses diverses 42.000,00 
492,22700 Neteja 35.000,00 
492,22701 Vigilància 105.000,00 
492,22799 Treballs externs 178.000,00 
   

 Total Capítol II 764.000,00 
   

492,680 Inversió 0,00 
   
 Total Capítol VI 0,00 
   
 Total Despeses 943.000,00 



 

 
Promoció Industrial Vilanova S.A.M.  
  
  
INGRESSOS  
  
Aplicació Euros 
  
Vendes netes 925.229,00 
  
Total Capítol III 925.229,00 
  
Interessos 100,00 
  
Total Capítol V 100,00 
  
Aplicació resultats anys anteriors 241.672,07 
Variació d'existències 0,00 
  
Total Capítol VIII 241.672,07 
  
Prèstec inversions 0,00 
  
Total Capitol IX 0,00 
  
Total Ingressos 1.167.001,07 

 



 

 
Promoció Industrial Vilanova S.A.M.  
  
  
DESPESES  
  
Aplicació Euros 
  
Sous i salaris 399.863,82 
  
Total Capítol I 399.863,82 
  
Compres i despeses generals 75.777,25 
Despeses externes 0,00 
Amortització 75.000,00 
  
Total Capítol II 150.777,25 
  
Interessos  431.245,51 
  
Total Capítol III 431.245,51 
  
Inversió immobilitzat 0,00 
Adquisició sòl 0,00 
  
Total Capítol VI 0,00 
  
Variació d'existències 185.114,49 
  
Total Capítol VIII 185.114,49 
  
Total Despeses 1.167.001,07 

  
Previsió de resultats  0,00 
  
Suma Deure 1.167.001,07 

 



 

 
Informació i Comunicació de Vilanova Societat Anònima Municipal 
  
  
INGRESSOS  
  
Aplicació Euros 
  
Publicitat 262.000,00 
Altres ingressos d'explotació 261.800,00 
  
Total Capítol III 523.800,00 
  
Aportació Consorci Ajuntaments del Garraf 877.890,00 
Aportació municipal a Canal Blau Ràdio 45.000,00 
Aportació extraordinària Consorci Teledigital 14.000,00 
  
Total Capítol IV 936.890,00 
  
Interessos bancaris 0,00 
  
Total Capítol V 0,00 
  
Equipament Neàpolis 11.207,63 
  
Total Capítol VII 11.207,63 
  
Préstec 50.000,00 
  
Total Capítol IX 50.000,00 
  
Total Ingressos 1.521.897,63 

 



 

 
Informació i Comunicació de Vilanova Societat Anònima Municipal 
  
  
DESPESES  
  
Aplicació Euros 
  
Personal laboral 703.831,00 
Seguretat Social i altres 228.293,00 
  
Total Capítol I 932.124,00 
  
Consum de mercaderies 5.000,00 
Despeses d'explotació 494.371,55 
Amortitzacions 40.049,00 
  
Total Capítol II 539.420,55 
  
Transferències corrents 0,00 
  
Total Capítol IV 0,00 
  
Equips TV 50.000,00 
  
Total Capítol VI 50.000,00 
  
Total Despeses 1.521.544,55 

  
Previsió de resultats  353,08 
  
Suma Deure 1.521.897,63 

 



 

 
Serveis d'aparcaments de Vilanova i la Geltrú S. A. M. 
  
  
INGRESSOS  
  
Concepte Euros 
  
Zones d'estacionament regulat 1.365.768,00 
Aparcaments  663.432,00 
Gestió administrativa de multes 95.457,00 
Servei de grua  359.938,00 
Altres ingressos 432.543,00 
  
Total Capítol III 2.917.138,00 
  
Operació financera 68.960,01 
  
Total Capítol IX 68.960,01 
  
Total Ingressos 2.986.098,01 

 



 

 
Serveis d'aparcaments de Vilanova i la Geltrú S. A. M. 
  
  
DESPESES  
  
Aplicació Euros 
  
Personal laboral 1.400.705,00 
  
Total Capítol I 1.400.705,00 
  
Despeses generals 819.894,00 
Cànon 120.000,00 
Amortitzacions  435.975,00 
  
Total Capítol II 1.375.869,00 
  
Despeses financeres 139.534,00 
  
Total Capítol III 139.534,00 
  
Inversions 68.960,01 
  
Total Capítol VI 68.960,01 
  
Total Despeses 2.985.068,01 

  
Previsió de resultats  1.030,00 
  
Suma Deure 2.986.098,01 

 



 

 
Companyia d'Aigües de Vilanova i la Geltrú S. A. M. 
  
  
INGRESSOS  
  
Aplicació Euros 
  
Venda d'aigua 3.783.887,00 
Escomeses 323.750,00 
Projectes 592.104,00 
Altres 69.832,00 
Clavegueram 952.226,00 
  
Total Capítol III 5.721.799,00 
  
Ingressos financers 25.400,00 
  
Total Capítol V 25.400,00 
  
Subvencions de capital i altres 0,00 
  
Total Capitol VII 0,00 
  
Variació d'existències 1.000,00 
  
Total Capítol VIII 1.000,00 
  
Prèstec 218.110,00 
  
Total Capítol IX 218.110,00 
  
Total Ingressos 5.966.309,00 

 



 

 
Companyia d'Aigües de Vilanova i la Geltrú S. A. M. 
  
  
DESPESES  
    
Aplicació Euros 
  
Sous i salaris 1.732.947,00 
  
Total Capítol I 1.732.947,00 
  
Despeses generals 247.652,00 
Explotació 2.679.541,00 
Impostos 16.810,00 
Amortitzacions  403.294,00 
Cànons Ajuntament 311.779,00 
  
Total Capítol II 3.659.076,00 
  
Interessos 145.810,00 
  
Total Capítol III 145.810,00 
  
Aportació Mancomunitat 203.145,00 
  
Total Capítol IV 203.145,00 
  
Inversions   218.110,00 
  
Total Capítol VI 218.110,00 
  
Total Despeses 5.959.088,00 

  
Previsió de resultats 7.221,00 
  
Suma Deure 5.966.309,00 

 



 

 
 
 
Programa d'inversions i finançament 2012    
    
  Import Total  Total 
Aplicació Concepte 2012 Regidoria Àrea 
     
Inversions     
     

31,332,71000 
Reforma BMVBalaguer  
(Casa Sta Teresa) 100.000,00   

31,332,71010 
Aportació BMVBalaguer  
(Llegat  Molas) 76.000,00   

 Cultura  176.000,00  
 Àrea de Promoció de la Ciutat   176.000,00 
     
 TOTAL TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 176.000,00 176.000,00 176.000,00 

     
Finançament     
     
31,72000 Ministeri Cultura 100.000,00   
31,77000 Aportació C. Penedès 76.000,00   
 Cultura  176.000,00  
 Àrea de Promoció de la Ciutat   176.000,00 
     
 TOTAL TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 176.000,00 176.000,00 176.000,00 

 



 

 
PLANTILLA MUNICIPAL 2012 

 
Llocs de treball Grup Places Vacants 
    

Funcionaris    
 
Funcionaris d'habilitació estatal 
       
Secretari A1   1 
Interventor A1 1   
Tresorer A1   1 
     
Escala d'administració general 
    
Subescala tècnica superior A1 4   
Subescala administrativa C1 25   
Subescala auxiliars administratius C2 16   
Subescala auxiliars administratius interins C2 4   
Subescala subalterna AP 6   
     
Escala d'administració especial    
Subescala tècnica 
    
Tècnics superiors A1 24   
Tècnics superiors interins A1 1   
Tècnics mitjans A2 68   
Tècnics mitjans interins A2 1   
Tècnics auxiliars C1 62   
Auxiliars tècnics C2 16   
Auxiliars tècnics interins C2 4   
     
Subescala serveis especials    
 
Classe Comeses especials 
    
Informador OAC  C1 15   
Auxiliar de biblioteca  C1 8   
Aauxiliar de biblioteca interí C2 2   
 
Classe Policia local 
    
Inspector A2 1   
Sotinspector C1 1   
Sergent C1 5   
Caporal C2 14   
Agent C2 71   
Agents interins C2 2   
 
 
    



 

Comesa especial 
 
Personal oficis (encarregats i sotsencarregats) C2 1   
Personal oficis (oficials i oficials especialistes) C2 7   
Personal oficis (operaris i operaris especialistes) AP 1   
    
Laborals: indefinits, temporals i a temps parcial   
 
Places caràcter laboral 
       
Tècnic superior llicenciat en dret A1 2   
Tècnic superior A1 2   
Tècnic superior llicenciat en medicina A1 1   
Professor de música A1 16   
Professor escola d'art A1 6   
Enginyer tècnic A2 1   
Tècnic grau mitjà A2 18   
Professor de música A2 6   
Professor escola d'art A2 3   
Professor ensenyament A2 1   
Tècnic auxiliar C1 6   
Professor de música C1 1   
Administratiu C1 1   
Inspector C1 1   
Auxiliar biblioteca C1 2   
Auxiliar tècnic C2 3   
Auxiliar administratiu C2 2   
Auxiliar de biblioteca C2 2   
Sots-encarregat C2 6   
Oficial especialista C2 4   
Oficial C2 27   
Oficial senyalització C2 2   
Operari especialista AP 7   
Operari AP 13   
Mosso AP 4   
Vigilant AP 1   
Conserge AP 8   
     
Places personal laboral temporal 
    
Professor superior Escola de Música A1 5   
Professor superior Escola d'Art A1 7   
Professor grau mitjà Escola de Música A2 5   
Professor grau mitjà Escola d'Art A2 3   
Arquitecte tècnic A2 1   
Tècnic mitjà - Nucli Antic A2 1   
Administratiu - Nucli Antic C1 1   
Professor auxiliar Escola de Música C1 2   
Auxiliar administratiu C2 2   
Oficial C2 1   
Conserge AP 1   



 

 
    
Eventuals: càrrecs de confiança    
        
Gerent   1   
Cap de Servei   1   
Tècnic suport administratiu   1   
Administratiu   1   
Auxiliar administratiu   1   
        
    
 TOTAL PLANTILLA: 539  
 TOTAL VACANTS: 2  

 
 

 
PLANTILLA DE PERSONAL 2012 

ORGANISME AUTÒNOM DE PATRIMONI VÍCTOR BALAGUER 
 
1 Gerent 
1 Directora Museus 
2 Tècnics Bibliotecaris 
1 Tècnic exposicions museus 
2 Tècnics mitjans gestió museus 
1 Administrativa 
1 Conserge instal·lacions 
1 Auxiliar Administratiu 
1 Tècnic auxiliar museu 
1 Cap de manteniment 
1 Conserge instal·lacions 
 

 
PLANTILLA DE PERSONAL 2012 

INSTITUT MUNICIPAL D’EDUCACIÓ I TREBALL (IMET) 
 

INDEFINITS FIXOS PLANTILLA 
 

• Gerent (1) 
• Cap d’àrea (3) 
• Cap d’estudis (1) 
• Tècnic/a d’àrea (9) 
• Auxiliar tècnic/a (1) 
• Administratiu/va (1) 
• Auxiliar administratiu/va (2)  
• Conserges (15) 



 

 
 
INDEFINITS NO FIXOS PLANTILLA 

 
• Cap d’àrea (1) 
• Cap d’estudis (1) 
• Cap de taller (1) 
• Tècnic/a de projecte (9) 
• Auxiliar tècnic/a (2) 
• Expert (1) 
• Auxiliar administratiu/va (1)  
• Cambreres (2) 

 
 
INTERINS 
 

• Tècnic/a de projecte (1) 
• Auxiliar tècnica (1) 
• Auxiliar administratiu/va (3)  

 
 
TEMPORALS 
 

• Tècnic/a de projecte (7) 
• Cap de taller (1) 
• Auxiliar tècnic/a (1) 
• Expert (1) 
• Auxiliar administratiu/va (2) 
 

 



 
núm N Denominació del lloc de treball Punts  Grup CD       2012 

        
    GRUP DE CLASSIFICACIÓ A1       S.B. C.D.  C.Específic  TOTAL 
          

120 0 Cap de l'Area Ciutat Sostenible i Participació 684 A1 30 14.677,32 13.562,50 30.370,76 58.610,58 
130 0 Cap de l'Area Cohesió Social i Identitat 684 A1 30 14.677,32 13.562,50 30.370,76 58.610,58 
1xx 0 Cap de l'Area Serveis a la Ciutat 684 A1 30 14.677,32 13.562,50 30.370,76 58.610,58 
140 1 Cap de l'Area Econòmica i Organització interna 684 A1 30 14.677,32 13.562,50 30.370,76 58.610,58 

4000 1 Secretari/a 608 A1 30 14.677,32 13.562,50 27.481,96 55.721,78 
3000 0 Gestió Pressupostària - Interventor/a 608 A1 30 14.677,32 13.562,50 27.481,96 55.721,78 
9000 0 Gestió Tributària i Recaptació - Tresorer/a 608 A1 30 14.677,32 13.562,50 27.481,96 55.721,78 
5000 1 Director de RR.HH i Organització interna 542 A1 28 14.677,32 11.653,60 24.723,82 51.054,74 
9001 1 Cap de Servei Gestió Tributària i Recaptació  542 A1 28 14.677,32 11.653,60 24.723,82 51.054,74 

12039 1 Cap de Servei de Planejament  542 A1 28 14.677,32 11.653,60 24.723,82 51.054,74 
12001 1 Cap de Servei d' Urbanisme  542 A1 28 14.677,32 11.653,60 24.723,82 51.054,74 
12011 1 Cap de Servei dels serveis Jurídic, Administratiu i Contractació 542 A1 28 14.677,32 11.653,60 24.723,82 51.054,74 
12034 1 Cap de Servei de Projectes Urbanístic i Paisatge 542 A1 28 14.677,32 11.653,60 24.723,82 51.054,74 

12044 1 

Coordinadora Seguiment Integral de la Reg. Urbanisme i 
Obres 542 A1 28 14.677,32 11.653,60 24.723,82 51.054,74 

25000 1 Cap de Servei de Salut i Sanitat 461 A1 26 14.677,32 9.774,80 20.868,99 45.321,11 
11005 1 Cap de Servei de Desenvolupament Econòmic 461 A1 26 14.677,32 9.774,80 20.868,99 45.321,11 
26009 1 Cap de Serrvei d' Esports 461 A1 26 14.677,32 9.774,80 20.868,99 45.321,11 
4001 0 Assessor/a Jurídic- Cohesió Social i Identitat 461 A1 26 14.677,32 9.774,80 20.868,99 45.321,11 

10013 1 Cap de Servei de Projectes Comunicatius 461 A1 26 14.677,32 9.774,80 20.868,99 45.321,11 
12025 1 Cap de Secció d'enginyeria 461 A1 26 14.677,32 9.774,80 20.868,99 45.321,11 
12008 1 Cap de Secció de Projectes Arquitectònics 461 A1 26 14.677,32 9.774,80 20.868,99 45.321,11 
12006 1 Tècnic/a Superior de Projectes Urbanístics i Paisatge 379 A1 24 14.677,32 8.160,88 18.214,97 41.053,17 
12003 1 Tècnic/a Superior de Gestió Urbanística 379 A1 24 14.677,32 8.160,88 14.969,47 37.807,67 
22026 1 Director/a Biblioteca Central-Urbana 375 A1 24 14.677,32 8.160,88 15.410,26 38.248,46 
4001 1 Tècnic/a Administració General 340 A1 24 14.677,32 8.160,88 14.345,81 37.184,01 
7017 1 Tècnic/a Superior d' Agermanament i Entitats 340 A1 24 14.677,32 8.160,88 14.345,81 37.184,01 



 
12043 1 Tècnic/a Administració General 340 A1 24 14.677,32 8.160,88 14.345,81 37.184,01 
25016 1 Tècnic/a Superior Inspeccions Sanitàries 340 A1 24 14.677,32 8.160,88 14.345,81 37.184,01 
25001 1 Veterinari/a 340 A1 24 14.677,32 8.160,88 14.345,81 37.184,01 
25005 2 Psicòleg/a 340 A1 24 14.677,32 8.160,88 14.345,81 37.184,01 
26001 1 Tècnic/a Superior d'Esports 340 A1 24 14.677,32 8.160,88 14.345,81 37.184,01 
7017 1 Tècnic/a Superior Joventut 380 A1 24 14.677,32 8.160,88 9.154,08 31.992,28 

24013 1 Director/a Escola de Música 380 A1 24 14.677,32 8.160,88 15.868,07 38.706,27 
24014 1 Director/a Escola d' Art 333 A1 24 14.677,32 8.160,88 15.410,31 38.248,51 
24016 0 Cap d'estudis Escola d' Art 333 A1 24 14.677,32 8.160,88 13.197,62 36.035,82 
24018 1 Secretari/a Escola d' Art 333 A1 24 14.677,32 8.160,88 13.197,62 36.035,82 
24015 1 Coordinador/a Pedagògic Escola de Música 330 A1 24 14.677,32 8.160,88 13.502,57 36.340,77 
26017 1 Secretari/a Escola de Música 330 A1 24 14.677,32 8.160,88 13.502,57 36.340,77 
24019 0 Coordinador/a cultural Escola de Música 309 A1 24 14.677,32 8.160,88 13.502,57 36.340,77 
24007 12 Professor/a Escola d'Art (TS) 309 A1 24 14.677,32 8.160,88 9.154,08 31.992,28 
24002 22 Professor/a Escola de Música (TS) 309 A1 24 14.677,32 8.160,88 9.154,08 31.992,28 

          
 66         
          
    GRUP DE CLASSIFICACIÓ A2               
          

1000 1 Cap de Servei de Seguretat i Protecció Ciutadana 704 A2 25 12.906,46 8.672,58 36.950,97 58.530,01 
1000 0 Inspector/a Policia Local 540 A2 25 12.906,46 8.672,58 32.760,00 54.339,04 

25006 1 

Coordinadora de les Àrees S. Social, Salut Pública i 
Convivència 427 A2 25 12.906,46 8.672,58 29.474,44 51.053,48 

13011 1 Cap de Servei de Serveis Viaris i Mobilitat 461 A2 24 12.906,46 8.160,88 29.287,15 50.354,49 
2008 1 Cap de Servei d' Informàtica i Telecomunicacions 427 A2 24 12.906,46 8.160,88 22.420,58 43.487,92 
6020 1 Responsable d´Organització i Gestió Estratégica 427 A2 24 12.906,46 8.160,88 22.420,58 43.487,92 
7007 1 Cap de Servei de Participació Ciutadana 427 A2 24 12.906,46 8.160,88 22.420,58 43.487,92 

10000 1 Cap de Servei de Premsa  427 A2 24 12.906,46 8.160,88 22.420,58 43.487,92 
12029 1 Cap de Servei de Llicències i Disciplina Urb. 427 A2 24 12.906,46 8.160,88 22.420,58 43.487,92 
12035 1 Cap de Servei de Medi Ambient 427 A2 24 12.906,46 8.160,88 22.420,58 43.487,92 



 
16000 1 Cap de Servei Manteniment Ciutat 427 A2 24 12.906,46 8.160,88 22.420,58 43.487,92 
22000 1 Cap de Servei de Cultura i Escoles Municipals 427 A2 24 12.906,46 8.160,88 22.420,58 43.487,92 
24000 1 Cap de Servei d' Escoles Municipals 427 A2 24 12.906,46 8.160,88 22.420,58 43.487,92 
30000 1 Cap de Servei d' Equitat, infància, adolescència i gent gran 427 A2 24 12.906,46 8.160,88 22.420,58 43.487,92 
1014 1 Tecnic/a responsbale de Protecció Civil 379 A2 23 12.906,46 7.649,74 16.968,49 37.524,69 
2001 1 Tècnic/a Mig Informàtica de Gestió 379 A2 23 12.906,46 7.649,74 16.968,49 37.524,69 
2003 1 Tècnic/a Mig Informació de Bases 379 A2 23 12.906,46 7.649,74 16.968,49 37.524,69 
2004 1 Tècnic/a Mig Informàtica de Sistemes 379 A2 23 12.906,46 7.649,74 16.968,49 37.524,69 
3006 1 Tècnic/a Mig Responsable de Serveis Generals i Compres 379 A2 23 12.906,46 7.649,74 16.968,49 37.524,69 
4007 1 Coordinador de la Unitat de R.S.C. 379 A2 24 12.906,46 8.160,88 16.457,35 37.524,69 
5005 1 Cap Tècnic/a Superior Prevenció i Riscos Laborals 379 A2 23 12.906,46 7.649,74 16.968,49 37.524,69 
6007 1 Tècnic/a Mig d' Alcaldia 379 A2 23 12.906,46 7.649,74 16.968,49 37.524,69 
9019 1 Tècnic/a responsable de Recaptació 379 A2 23 12.906,46 7.649,74 16.968,49 37.524,69 

11009 1 Tècnic/a Mig Promoció Económica 379 A2 23 12.906,46 7.649,74 16.968,49 37.524,69 
11018 1 Tècnic/a responsable de Comerç i Consum 379 A2 23 12.906,46 7.649,74 16.968,49 37.524,69 
11019 1 Tècnic/a responsable d' Empresa i Formació 379 A2 23 12.906,46 7.649,74 16.968,49 37.524,69 
11021 1 Tècnic/a responsable de Promoció de la Ciutat 379 A2 23 12.906,46 7.649,74 16.968,49 37.524,69 
12004 3 Tècnic/a Mig Gestió Urbanística 379 A2 23 12.906,46 7.649,74 16.968,49 37.524,69 
12004 1 Tècnic/a Mig de llicències d'obres 379 A2 23 12.906,46 7.649,74 16.968,49 37.524,69 
12007 1 Tècnic/a Mig de Projectes Urbans 379 A2 23 12.906,46 7.649,74 16.968,49 37.524,69 
12026 3 Tècnic/a Mig de Projectes Arquitectònics 379 A2 23 12.906,46 7.649,74 16.968,49 37.524,69 
12027 1 Tècnic/a Mig d' Enginyeria 379 A2 23 12.906,46 7.649,74 16.968,49 37.524,69 
12028 1 Tècnic/a Mig de Gestió Activitats 379 A2 23 12.906,46 7.649,74 16.968,49 37.524,69 
12028 1 Tècnic/a Mig de llicències d'activitats 379 A2 23 12.906,46 7.649,74 16.968,49 37.524,69 
12033 1 Tècnic/a Mig de Medi Ambient 379 A2 23 12.906,46 7.649,74 16.968,49 37.524,69 
12033 1 Tènic/a Mig de Recursos Administratius d' Urbanisme 379 A2 23 12.906,46 7.649,74 16.968,49 37.524,69 
13007 1 Tècnic/a Mig de Llicències 379 A2 23 12.906,46 7.649,74 16.968,49 37.524,69 
13007 1 Tècnic/a Mig Responsable de Residus i Platges 379 A2 23 12.906,46 7.649,74 16.968,49 37.524,69 

13010 1 

Tècnic/a Mig Responsable dels Serveis jurídics-administratius 
de Serveis Viàris 379 A2 23 12.906,46 7.649,74 16.968,49 37.524,69 

13001 1 Tècnic/a responsable de Mobilitat 379 A2 23 12.906,46 7.649,74 16.968,49 37.524,69 



 
16022 1 Tècnic/a responsable d' Ocupacions de Via Pública i Activitats 379 A2 23 12.906,46 7.649,74 16.968,49 37.524,69 
22027 1 Tècnic/a responsable de Cultura 379 A2 23 12.906,46 7.649,74 16.968,49 37.524,69 
25015 1 Tècnic/a responsable d' Atenció Primària 379 A2 23 12.906,46 7.649,74 16.968,49 37.524,69 

26010 1 

Tècnic/a Responsable d' Instal·lacions esportives i Gestió 
d’activitats 379 A2 23 12.906,46 7.649,74 16.968,49 37.524,69 

30001 1 Tècnic/a Coordinador/a de joventut 379 A2 23 12.906,46 7.649,74 16.968,49 37.524,69 
22015 0 Director/a Biblioteca de Barri 363 A2 24 12.906,46 8.160,88 16.158,35 37.225,69 
24020 0 Director/a Escola de Música 360 A2 21 12.906,46 6.626,90 19.172,90 38.706,26 
24019 1 Coordinadora cultural de l'Escola Música 360 A2 21 12.906,46 6.626,90 16.807,40 36.340,76 
24021 1 Cap d'estudis Escola Música 360 A2 21 12.906,46 6.626,90 16.807,41 36.340,77 
24022 0 Secretari/a Escola Música 360 A2 21 12.906,46 6.626,90 16.807,41 36.340,77 
24026 7 Professor/a de l' Escola de Mùsica 309 A2 21 12.906,46 6.626,90 12.458,92 31.992,28 
1014 1 Tènic/a Mig Programa d' Autoprotecció Civil 283 A2 21 12.906,46 6.626,90 11.302,16 30.835,52 
2007 1 Tècnic/a Mig d' Organització 283 A2 21 12.906,46 6.626,90 11.302,16 30.835,52 
5015 1 Tècnic/a Mig RR.HH. 283 A2 21 12.906,46 6.626,90 11.302,16 30.835,52 
5015 1 Tècnic/a Mig de Prevenció i Riscos laborals 283 A2 21 12.906,46 6.626,90 11.302,16 30.835,52 
7002 1 Tècnic/a Coordinador/a de convivència 283 A2 21 12.906,46 6.626,90 11.302,16 30.835,52 
7005 1 Tècnic/a Mig Centres Cívics 283 A2 21 12.906,46 6.626,90 11.302,16 30.835,52 
9015 1 Tècnic/a Mig de Gestió Tributària 283 A2 21 12.906,46 6.626,90 11.302,16 30.835,52 
9015 1 Tècnic/a Mig de Gestió Tributària 283 A2 21 12.906,46 6.626,90 11.302,16 30.835,52 

10002 1 Tècnic/a Mig de Publicacions 283 A2 21 12.906,46 6.626,90 11.302,16 30.835,52 
11003 1 Tècnic/a de Turisme 283 A2 21 12.906,46 6.626,90 11.302,16 30.835,52 
11009 0 Tècnic/a Mig d'Activitats de Promoció  283 A2 21 12.906,46 6.626,90 11.302,16 30.835,52 
11022 1 Tècnic/a Mig d' Empresa i Formació 283 A2 21 12.906,46 6.626,90 11.302,16 30.835,52 
11028 1 Tècnic/a Mig de Mercats 283 A2 21 12.906,46 6.626,90 11.302,16 30.835,52 
12007 0 Arquitecte Tècnic/a  283 A2 21 12.906,46 6.626,90 11.302,16 30.835,52 
12033 3 Tècnic/a Mig de Medi Ambient 283 A2 21 12.906,46 6.626,90 11.302,16 30.835,52 
13012 0 Tècnic/a Mig de Mobilitat 283 A2 21 12.906,46 6.626,90 11.302,16 30.835,52 
22009 1 Cap Unitat Administrativa de Cultura 283 A2 21 12.906,46 6.626,90 11.302,16 30.835,52 
25007 8 Treballador/a Social 283 A2 21 12.906,46 6.626,90 11.302,16 30.835,52 
25008 4 Educador/a Social 283 A2 21 12.906,46 6.626,90 11.302,16 30.835,52 



 
26010 1 Tècnic/a Mig d' Esports 283 A2 21 12.906,46 6.626,90 11.302,16 30.835,52 
24023 0 Director/a Escola d'Art 345 A2 20 12.906,46 6.155,80 15.916,85 34.979,11 
24024 1 Cap d' Estudis Escola d'Art 312 A2 20 12.906,46 6.155,80 13.704,17 32.766,43 
24025 0 Secretari/a Escola d'Art 312 A2 20 12.906,46 6.155,80 13.704,17 32.766,43 
24008 4 Professor/a Escola d'Art  245 A2 20 12.906,46 6.155,80 9.660,63 28.722,89 
7004 1 Tècnic/a Mig Convivència i Civisme 239 A2 20 12.906,46 6.155,80 9.565,07 28.627,33 
7004 2 Tècnic/a Mig de Participació i Convivéncia 239 A2 20 12.906,46 6.155,80 9.565,07 28.627,33 
7004 1 Tècnic/a Mig Pla de Convivència i Civisme 239 A2 20 12.906,46 6.155,80 9.565,07 28.627,33 

22004 1 Tècnic/a Mig Arxiu Històric 239 A2 20 12.906,46 6.155,80 9.565,07 28.627,33 
22010 3 Tècnic/a Mig de Gestió de Cultura 239 A2 20 12.906,46 6.155,80 9.565,07 28.627,33 
22010 1 Tècnic/a Mig de Biblioteca 239 A2 20 12.906,46 6.155,80 9.565,07 28.627,33 
23001 1 Tècnic/a Mig del Pla de la Gent Gran 239 A2 20 12.906,46 6.155,80 9.565,07 28.627,33 
24009 1 Tècnic/a Mig PTT 239 A2 20 12.906,46 6.155,80 9.565,07 28.627,33 
25018 1 Agent Local de Diversitat 239 A2 20 12.906,46 6.155,80 9.565,07 28.627,33 
22001 6 Bibliotecari/a 239 A2 20 12.906,46 6.155,80 9.565,07 28.627,33 
7016 1 Tècnic/a Mig Habitatge 239 A2 20 12.906,46 6.155,80 9.565,07 28.627,33 
7015 1 Tècnic/a SIAJ (Subrogat Mancomunitat) 225 A2 20 12.906,46 6.155,80 6.524,88 25.587,14 

          
 111         
          
    GRUP DE CLASSIFICACIÓ C1               
          

1015 1 Sots-Inspector Policia Local 419 C1 22 9.884,84 7.137,76 30.760,66 47.783,26 
1001 5 Sergent Policia Local 357 C1 22 9.884,84 7.137,76 28.106,22 45.128,82 
8005 1 Cap de l' Oficina de Servei d' Atenció al Ciutadà 323 C1 22 9.884,84 7.137,76 26.465,26 43.487,86 
6009 1 Coordinador d' Alcaldia i Protocol 323 C1 22 9.884,84 6.155,80 26.465,26 42.505,90 

24017 1 Secretari/a Escola de Música 309 C1 21 9.884,84 6.626,90 15.457,62 31.969,36 
24002 2 Professor/a Escola Música i/o EMIT SP C1 21 9.884,84 6.626,90 11.109,11 27.620,85 
1016 1 Cap Unitat Administrativa de la P.L. 252 C1 20 9.884,84 6.155,80 14.143,26 30.183,90 
5010 1 Cap Unitat Administrativa de RR.HH. 252 C1 20 9.884,84 6.155,80 14.143,26 30.183,90 
8003 1 Cap Unitat Administrativa de l' OAC 252 C1 20 9.884,84 6.155,80 14.143,26 30.183,90 



 
8003 1 Cap Unitat Administrativa d' Estadística 252 C1 20 9.884,84 6.155,80 14.143,26 30.183,90 

12013 1 Cap Unitat Administrativa de Promoció Económica 252 C1 20 9.884,84 6.155,80 14.143,26 30.183,90 
12016 1 Cap Unitat Administrativa de Contractació 252 C1 20 9.884,84 6.155,80 14.143,26 30.183,90 
12032 1 Cap Unitat Administrativa de Planejament 252 C1 20 9.884,84 6.155,80 14.143,26 30.183,90 
25012 1 Cap Unitat Administrativa S.Socials 252 C1 20 9.884,84 6.155,80 14.143,26 30.183,90 
6002 1 Secretari/a Alcaldia 228 C1 20 9.884,84 6.155,80 12.730,37 28.771,01 
2004 1 Tècnic/a Especialista Sistemes d'Informació 219 C1 19 9.884,84 5.841,50 12.901,55 28.627,89 
2006 3 Tècnic/a Especialista Sistemes informàtics 219 C1 19 9.884,84 5.841,50 12.901,55 28.627,89 
3002 3 Tècnic/a Especialista en Gestió Pressupostària 219 C1 19 9.884,84 5.841,50 12.901,55 28.627,89 
5009 1 Tècnic/a Especialista de RR.HH. 219 C1 19 9.884,84 5.841,50 12.901,55 28.627,89 
5013 1 Tècnic/a Especialista de Formació 219 C1 19 9.884,84 5.841,50 12.901,55 28.627,89 
7009 2 Tècnic/a Especialista de Convivència 219 C1 19 9.884,84 5.841,50 12.901,55 28.627,89 
7009 1 Tècnic/a Especialista de Joventut 219 C1 19 9.884,84 5.841,50 12.901,55 28.627,89 
7009 2 Tècnic/a Especialista de Participació Ciutadana 219 C1 19 9.884,84 5.841,50 12.901,55 28.627,89 
8008 14 Tècnic/a Especialista O.A.C. 219 C1 19 9.884,84 5.841,50 12.901,55 28.627,89 
9002 1 Tècnic/a Especialista Gestió Tributària 219 C1 19 9.884,84 5.841,50 12.901,55 28.627,89 
9010 3 Tècnic/a Especialista Recaptació 219 C1 19 9.884,84 5.841,50 12.901,55 28.627,89 
9016 1 Tècnic/a Especialista Tresoreria 219 C1 19 9.884,84 5.841,50 12.901,55 28.627,89 

10007 1 Tècnic/a Especialista de Comunicació (Alcaldia) 219 C1 19 9.884,84 5.841,50 12.901,55 28.627,89 
10010 2 Tècnic/a Especialista de Comunicació 219 C1 19 9.884,84 5.841,50 12.901,55 28.627,89 
12007 1 Tècnic/a Especialista de Llicències 219 C1 19 9.884,84 5.841,50 12.901,55 28.627,89 
12010 2 Delineant/a 219 C1 19 9.884,84 5.841,50 12.901,55 28.627,89 
12017 1 Tècnic/a Especialista de llicencies Urbanístiques 219 C1 19 9.884,84 5.841,50 12.901,55 28.627,89 

12018 1 

Tècnic/a Especialista Administració Patrimoni i Gestió 
Urbanística 219 C1 19 9.884,84 5.841,50 12.901,55 28.627,89 

12022 2 Inspector/a Urbanístic 219 C1 19 9.884,84 5.841,50 12.901,55 28.627,89 
12038 1 Inspector/a d' Activitats 219 C1 19 9.884,84 5.841,50 12.901,55 28.627,89 
12050 2 Tècnic/a Especialista de LLicencies d' Activitats 219 C1 19 9.884,84 5.841,50 12.901,55 28.627,89 
12050 1 Tècnic/a Especialista d' Inspecció Urbanística 219 C1 19 9.884,84 5.841,50 12.901,55 28.627,89 
13002 2 Tècnic/a Especialista de Serveis Viaris 219 C1 19 9.884,84 5.841,50 12.901,55 28.627,89 
13003 3 Inspector/a de Via Pública 219 C1 19 9.884,84 5.841,50 12.901,55 28.627,89 



 
13005 1 Tècnic/a Especialista d' Habitatge 219 C1 19 9.884,84 5.841,50 12.901,55 28.627,89 
13012 1 Tècnic/a Especialista de Serveis Viarisi Habitatge 219 C1 19 9.884,84 5.841,50 12.901,55 28.627,89 
22010 1 Tècnic/a Especialista de Cultura 219 C1 19 9.884,84 5.841,50 12.901,55 28.627,89 
22012 2 Tècnic/a Especialista de Cultura 219 C1 19 9.884,84 5.841,50 12.901,55 28.627,89 
13002 1 Tècnic/a Especialista de NV i Residus 219 C1 19 9.884,84 5.841,50 12.901,55 28.627,89 
23006 1 Tècnic/a Especialista Plans Equitat 219 C1 19 9.884,84 5.841,50 12.901,55 28.627,89 
25004 1 Tècnic/a Especialista de Salut 219 C1 19 9.884,84 5.841,50 12.901,55 28.627,89 
25017 2 Tècnic/a Especialista de Salut 219 C1 19 9.884,84 5.841,50 12.901,55 28.627,89 
11011 1 Informador/a d'OMIC 190 C1 18 9.884,84 5.527,06 10.783,89 26.195,79 
2005 2 Tècnic/a Auxiliar d' informàtica 178 C1 17 9.884,84 5.212,06 10.314,54 25.411,44 
9006 1 Tècnic/a Auxiliar de Gestió Tributària 178 C1 17 9.884,84 5.212,06 10.314,54 25.411,44 
9011 0 Tècnic/a Auxiliar de Recaptació 178 C1 17 9.884,84 5.212,06 10.314,54 25.411,44 

12022/31 2 Tècnic/a Auxiliar de Llicències 178 C1 17 9.884,84 5.212,06 10.314,54 25.411,44 
13016 2 Tècnic/a Auxiliar de Serveis Viàris 178 C1 17 9.884,84 5.212,06 10.314,54 25.411,44 
13016 1 Tècnic/a Auxiliar de Mobilitat 178 C1 17 9.884,84 5.212,06 10.314,54 25.411,44 
22011 2 Tècnic/a Auxiliar de Cultura 178 C1 17 9.884,84 5.212,06 10.314,54 25.411,44 
10010 2 Tècnic/a Auxiliar de Comunicació 178 C1 17 9.884,84 5.212,06 10.314,54 25.411,44 

22002/3 12 Tècnic/a Auxiliar de Biblioteca 178 C1 17 9.884,84 5.212,06 10.314,54 25.411,44 
3003 1 Administratiu/va de Compras 178 C1 17 9.884,84 5.212,06 10.314,54 25.411,44 
4004 2 Administratiu/va de Secretaria 178 C1 17 9.884,84 5.212,06 10.314,54 25.411,44 
5003 1 Administratiu/va de Gestió RR.HH. 178 C1 17 9.884,84 5.212,06 10.314,54 25.411,44 
7000 1 Administratiu/va Joventut 178 C1 17 9.884,84 5.212,06 10.314,54 25.411,44 
7003 1 Administratiu/va Participació Ciutadana 178 C1 17 9.884,84 5.212,06 10.314,54 25.411,44 
8004 1 Administratiu/va de Estadística 178 C1 17 9.884,84 5.212,06 10.314,54 25.411,44 
9003 2 Administratiu/va de Gestió Tributària 178 C1 17 9.884,84 5.212,06 10.314,54 25.411,44 
9017 1 Administratiu/va de Tresoreria 178 C1 17 9.884,84 5.212,06 10.314,54 25.411,44 
9017 1 Administratiu/va d' Inspecció Tributària 178 C1 17 9.884,84 5.212,06 10.314,54 25.411,44 

11006 3 Administratiu/va Promoció Econòmica 178 C1 17 9.884,84 5.212,06 10.314,54 25.411,44 
12019 3 Administratiu/va Urbanisme i M.A. 178 C1 17 9.884,84 5.212,06 10.314,54 25.411,44 
13006 7 Administratiu/va Serv. Viaris i Habitatge 178 C1 17 9.884,84 5.212,06 10.314,54 25.411,44 
21008 1 Administratiu/va Museu - Biblioteca- Arxiu 178 C1 17 9.884,84 5.212,06 10.314,54 25.411,44 



 
23005 1 Administratiu/va de Plans d' Equitat 178 C1 17 9.884,84 5.212,06 10.314,54 25.411,44 
24004 1 Administratiu/va de l' EMCMM 178 C1 17 9.884,84 5.212,06 10.314,54 25.411,44 
24012 1 Administratiu/va de l' EMAID 178 C1 17 9.884,84 5.212,06 10.314,54 25.411,44 
25019 1 Administratiu/va de Serveis Socials 178 C1 17 9.884,84 5.212,06 10.314,54 25.411,44 
26012 1 Administratiu/va d' Esports 178 C1 17 9.884,84 5.212,06 10.314,54 25.411,44 

          
 137         
          
    GRUP DE CLASSIFICACIÓ C2               
          

1002 14 Caporal Policia Local 248 C2 18 8.378,58 5.527,06 21.516,81 35.422,45 
1008 1 Caporal Policia Local de Barri 248 C2 18 8.378,58 5.527,06 21.516,81 35.422,45 

11007 0 Encarregat/da de Mercat  225 C2 18 8.378,58 5.527,06 15.545,26 29.450,90 
16020 1 Encarregat/da de la USM 225 C2 18 8.378,58 5.527,06 15.545,26 29.450,90 
16030 0 Encarregat/da de la NV 225 C2 18 8.378,58 5.527,06 15.545,26 29.450,90 
11027 1 Sots-Encarregat/da Mercats 203 C2 17 8.378,58 5.212,06 13.733,48 27.324,12 
16002 4 Sots-Encarregat/da USM  203 C2 17 8.378,58 5.212,06 13.733,48 27.324,12 
26007 1 Sots-Encarregat/da N.V. 203 C2 17 8.378,58 5.212,06 13.733,48 27.324,12 
1003 63 Agent policia local 200 C2 17 8.378,58 5.212,06 17.688,30 31.278,94 
1009 9 Agent policia local de barri 200 C2 17 8.378,58 5.212,06 17.688,30 31.278,94 

16013 5 Oficial 1ª Especialista 180 C2 16 8.378,58 4.899,02 12.544,14 25.821,74 
1004 7 Auxiliar Tècnic/a oficina atenció Policia Local  151 C2 16 8.378,58 4.899,02 8.661,18 21.938,78 
4021 1 Auxiliar Tècnic/a de Serveis Generals 151 C2 16 8.378,58 4.899,02 8.661,18 21.938,78 
6003 1 Auxiliar Tècnic/a de Protocol 151 C2 16 8.378,58 4.899,02 8.661,18 21.938,78 
7014 1 Auxiliar Tècnic/a Pla de Convivència 151 C2 16 8.378,58 4.899,02 8.661,18 21.938,78 

11024 1 Auxiliar Tècnic/a de Promoció Económica 151 C2 16 8.378,58 4.899,02 8.661,18 21.938,78 
12020 1 Auxiliar Tècnic/a de Llicències 151 C3 16 8.378,58 4.899,02 8.661,18 21.938,78 
12024 1 Auxiliar Tècnic/a Inspecció Urbanística 151 C2 16 8.378,58 4.899,02 8.661,18 21.938,78 
13008 1 Auxiliar Tècnic/a USM 151 C2 16 8.378,58 4.899,02 8.661,18 21.938,78 
13009 3 Auxiliar Tècnic/a Inspecció Via Pública 151 C2 16 8.378,58 4.899,02 8.661,18 21.938,78 
13014 1 Auxilar Tècnic/a Via Pública 151 C2 16 8.378,58 4.899,02 8.661,18 21.938,78 



 
 
 

22013 2 Auxiliar Tècnic/a de Serveis de Biblioteca 151 C2 16 8.378,58 4.899,02 8.661,18 21.938,78 
1007 2 Aux. Administratiu/va de Policia Local 151 C2 16 8.378,58 4.899,02 8.661,18 21.938,78 
3007 1 Aux. Administratiu/va Inspecció Tributària 151 C2 16 8.378,58 4.899,02 8.661,18 21.938,78 
4002 1 Aux. Administratiu/va de Compras i Serveis Generals 151 C2 16 8.378,58 4.899,02 8.661,18 21.938,78 
5004 1 Aux. Administratiu/va de Prevenció i Riscos Laborals 151 C2 16 8.378,58 4.899,02 8.661,18 21.938,78 
6004 2 Aux. Administratiu/va d' Alcaldia 151 C2 16 8.378,58 4.899,02 8.661,18 21.938,78 
9014 2 Aux. Administratiu/va Gestió Tributària 151 C2 16 8.378,58 4.899,02 8.661,18 21.938,78 

12020/30 3 Aux. Administratiu/va Urbanisme i Planejament 151 C2 16 8.378,58 4.899,02 8.661,18 21.938,78 
12020 1 Aux. Administratiu/va de Projectes, Paisatge i M. Ambient 151 C2 16 8.378,58 4.899,02 8.661,18 21.938,78 
12020 1 Aux. Administratiu/va d' Habitatge 151 C2 16 8.378,58 4.899,02 8.661,18 21.938,78 
13008 1 Aux. Administratiu/va de Serveis Viàris 151 C2 16 8.378,58 4.899,02 8.661,18 21.938,78 
22007 1 Aux. Administratiu/va de Cultura 151 C2 16 8.378,58 4.899,02 8.661,18 21.938,78 
24004 1 Aux. Administratiu/va de Medi Ambient 151 C2 16 8.378,58 4.899,02 8.661,18 21.938,78 
25011 3 Aux. Administratiu/va de Serveis Socials 151 C2 16 8.378,58 4.899,02 8.661,18 21.938,78 
26006 0 Aux. Administratiu/va d'Esports 151 C2 16 8.378,58 4.899,02 8.661,18 21.938,78 
23004 1 Aux. Administratiu/va de Plans d' Equitat 151 C2 16 8.378,58 4.899,02 8.661,18 21.938,78 
1006 1 Oficial 1ª de Grua i Manteniment Policia local 164 C2 15 8.378,58 4.584,16 9.842,08 22.804,82 

160XX 26 Oficial 1ª USM 164 C2 15 8.378,58 4.584,16 9.842,08 22.804,82 
160XX 9 Oficial 2ª USM 162 C2 14 8.378,58 4.270,14 9.041,03 21.689,75 

6030 1 Auxiliar Tècnic/a Manipulats (ex-oficial esports) 190 C2 14 8.378,58 4.270,14 7.776,73 20.425,45 
11001 1 Auxiliar Tècnic/a OMIC (ex-policia local) 190 C2 14 8.378,58 4.270,14 7.776,73 20.425,45 
26005 1 Auxiliar Tècnic/a Seveis Viàris (ex-policia local) 190 C2 14 8.378,58 4.270,14 7.776,73 20.425,45 
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22008 2 Conserge d'Instal·lacions 139 E 14 7.678,58 4.270,14 9.143,95 21.092,67 
26005 13 Conserge d'Instal·lacions municipals 139 E 14 7.678,58 4.270,14 9.143,95 21.092,67 
25010 1 Conserge d'Instal·lacions municipals 139 E 14 7.678,58 4.270,14 9.143,95 21.092,67 

16014/5 9 Operari/a Especialista USM 129 E 14 7.678,58 4.270,14 10.140,73 22.089,45 
16014/15 13 Operari/a de USM 125 E 14 7.678,58 4.270,14 7.574,00 19.522,72 

11008 5 Operari/a de Mercat 125 E 14 7.678,58 4.270,14 7.574,00 19.522,72 
16019 3 Operari/a de Serveis Municipals-Vigilants parcs 125 E 14 7.678,58 4.270,14 7.574,00 19.522,72 
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BASES D’EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST MUNICIPAL PER A L’ANY 2012 

 
 
D’acord amb allò que disposa  el Text Refós, Real Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març, 
s'estableixen les següents Bases reguladores que hauran de servir de norma per a l'execució 
del pressupost municipal 
 
Règim jurídic 
 
Base 1.- El pressupost general de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú s’executa i liquida 
d’acord amb la normativa general vigent, amb les presents Bases d’execució i amb els 
reglaments, instruccions i resolucions que emanen dels òrgans municipals competents. 
 
Vigència 
 
Base 2.- Les Bases s’apliquen al Pressupost de l’Ajuntament, dels Organismes Autònoms i 
empreses municipals, en tot allò que s’escaigui. La vigència de les Bases coincidirà amb la del 
Pressupost general. 
 
Estructura pressupostària 
 
Base 3.- A efectes de la gestió pressupostària, l’Ajuntament queda dividit en els següents 
òrgans que tindran els codis que s'especifiquen: 
 

Codi Concepte 
01 Alcaldia 
02 Compres, Contractació i Serveis generals 
03 Comunicació i Premsa 
04 Recursos Humans 
05 Seguretat i Protecció Ciutadana 
06 Participació Ciutadana 
07 Cooperació i Solidaritat 
08 Convivència i Civisme 
09 Joventut 
10 Desenvolupament Local i Promoció Ciutat 
11 Societat de la informació 
20 Hisenda 
21 Tecnologies de la Informació i la Comunicació 
22 Servei d’Atenció Ciutadana 
31 Cultura 
32 Escoles Municipals 
33 Esports 
34 Infància, Adolescència ,Gent Gran i Plans d’Equitat 
35 Serveis Socials i Salut 
40 Urbanisme i Territori 
42 Medi Ambient 
52 Unitat de Serveis Municipals 
53 Serveis viaris 



 

54 Mobilitat 
90 Càrrega financera 

 
Base 4.- Composició de les aplicacions pressupostàries. Els conceptes  de despesa es 
composen de número orgànic, número de programa, i del número econòmic. En els 
organismes autònoms no hi haurà número orgànic. 
 
Projectes de despeses: Tindran aquesta consideració els projectes d’inversió i qualsevol altre 
que es defineixi per tal de fer un seguiment concret i individualitzat. Tindran un codi  invariable 
per tota la vida del projecte, el qual contindrà com a mínim  l’any d’inici, i  número específic del 
mateix. 
 
Partides ingrés: Les previsions de l’estat d’ingressos constaran de número econòmic  i, si 
s’escau,  de número orgànic. 
 
S’autoritza al Regidor d’Hisenda, a proposta de l’Interventor i justificat per raons tècniques, a 
ampliar, variar o suprimir dígits de la classificació orgànic, per programes i econòmica del 
present Pressupost,  sempre que es mantingui l’estructura prevista a l’Ordre EHA/3565 de 3 
de desembre de 2008 i sense que suposi en cap cas una modificació de l’import dels crèdits. 
 
Base 5.- Nivell de vinculació jurídica dels crèdits. Els crèdits de les diferents aplicacions de 
despesa estaran vinculats a nivell orgànic, d’àrees de despesa i de capítol. 
 
La bossa de vinculació suposa el límit màxim de despesa dins dels nivells respectius, sobre la 
qual s’efectuarà el control fiscal. Això no obstant, quan la despesa excedeixi la consignació de 
la partida pressupostària dins de la bossa, Intervenció farà constar aquesta incidència a 
l’informe d’existència de crèdit. 
 
Podran declarar-se determinades aplicacions com de vinculació qualitativa, és a dir, que si bé 
participen d’una bossa de vinculació, el seu crèdit es reserva només per a les despeses que li 
siguin aplicables. 
 
 
Modificacions de crèdits 
 
Base 6.- Modificacions de crèdit. Quan s’hagi de realitzar una despesa que no disposi de 
crèdit suficient dintre de la bossa de vinculació jurídica s’haurà de tramitar un expedient de 
modificació de crèdits  amb les especificitats següents: 
  
1.  Les propostes de modificació  seran iniciades per les àrees gestores mitjançant una 
Proposta de modificació i, si s’escau, documentació acreditativa de l’ingrés que provoca la 
generació. L’expedient serà tramés a la Intervenció municipal que fiscalitzarà el seu contingut 
. El desenvolupament i tramitació de l’expedient es realitzarà per mitjans electrònics.  
 
2.  D’acord amb l’art. 179 i següents de l'esmentat Reial Decret Legislatiu l’aprovació de 
l’expedient correspondrà: 
  

a. Pel que fa a les transferències de crèdit dins de la mateixa àrea de despesa serà 
competència de l’Alcaldessa o Regidor/a delegat/da, excepte les que corresponguin al 
Capítol 1 que podran aprovar-se sense aquella limitació. En els organismes autònoms 
aquesta facultat correspondrà al seu president, d’acord amb els seus estatuts. 

 



 

b. La generació i ampliació de crèdits així com  la incorporació de romanents de crèdit  
s’aprovaran  mitjançant decret de l’Alcaldia o Regidor/a a qui delegui. 

 
c. Dels expedients aprovats per decret que es defineixen en els apartats anteriors a) i b) 

es donarà compte en el  Ple següent, prèviament informats en la Comissió Informativa 
de Serveis a les Persones. 

 
d. La resta d’expedients de modificació previstos a la llei seran aprovats pel Ple 

municipal. 
 

e. La creació d’una nova  aplicació de despesa dins d’una bossa de vinculació que 
suposi només una major concreció d’un concepte econòmic existent, no s’entendrà 
com a modificació de pressupost, essent suficient la comunicació a Intervenció per 
part del responsable de l’àrea gestora. 

 
f. Es declaren obertes expressament, amb consignació cero, totes les partides que es 

preveuen a l’Ordre EHA/3565 de 3 de desembre de 2008. 
 

g. Per resolució del Regidor d’Hisenda es podrà variar el finançament de cadascun dels 
projectes d’inversió, en el marc dels ingressos de capital previstos, en funció del 
termini d’execució dels projectes i de la tipologia del recurs afectat, sense perjudici 
que la variació requereixi també la tramitació d’una modificació de crèdits. Així mateix 
també podrà  canviar-se la denominació d’un projecte d’inversió sempre que la 
modificació suposi una major concreció de les obres i activitats a desenvolupar. 

 
Base 7.- Partides ampliables. Es declaren ampliables les aplicacions de despesa que es 
relacionen a l’annex, per l’import que superi la previsió del respectiu concepte d’ingressos. 
 
Base 8.- Crèdits urgents i inajornables. Per aplicació analògica de l’art. 65 de la Llei general 
pressupostària, el president de la corporació podrà, per atendre despeses inajornables i amb 
el límit màxim de l'1 per cent del total de crèdits inicials del Pressupost, ordenar la immediata 
efectivitat d’augments de crèdits quan s’hagués iniciat la tramitació del corresponent expedient 
i els esmentats augments haguessin estat aprovats inicialment pel Ple. 
 
En cas que aquests augments de crèdit no s’aprovessin definitivament, el president procedirà 
a retenir part del romanent de tresoreria disponible o a declarar la no disponibilitat de crèdits 
pressupostaris fins que no s’aprovi una posterior i definitiva operació pressupostària. 
 
 
Gestió dels processos de contractació i compres de subministraments i serveis 
 
Base 9.- Normes generals 
 
1. La compra i la contractació de subministraments i serveis es tramitarà a través del Servei 
de Compres i Serveis Generals, que es regirà pels preceptes establerts a la legislació de 
contractes del sector públic i demés legislació complementària i per la normativa municipal 
que es desenvolupi. 
 
2. Les despeses es tramitaran prèvia comanda emesa pel Servei de compres i Serveis 
Generals. La prestació d’un servei o realització d’un subministrament no serà títol suficient 
perquè l’Ajuntament es reconegui deutor per tal concepte, si no han estat requerits per l’òrgan 
competent. Si no ha precedit la corresponent autorització o disposició, es podrà produir 



 

l’obligació personal de retornar els materials i efectes o d’indemnitzar el subministrador o 
executant. 
 
 
 
3. En cap cas podrà fraccionar-se un contracte amb l’objectiu de disminuir la quantia del 
mateix i eludir així els requisits de publicitat, el procediment o la forma d’adjudicació que 
correspongui. 
 
Base 10.- Normes internes de tramitació d’expedients de compres 
 
1. Contractes menors. 
Es tramitaran a través del Servei de compres i Serveis Generals. Les ordres de compra les 
efectuaran les persones autoritzades de cada departament mitjançant la gestió de compres de 
la intranet municipal. Serà imprescindible la descripció de la necessitat a cobrir així com 
l’aplicació pressupostària on s’ha d’aplicar la despesa, la descripció de l’objecte del contracte i 
departament de destí. 
 
2.  Procediments negociats i oberts. 
L’ordre de compra es realitzarà de la forma prevista en el punt anterior i els departaments 
sol·licitants hauran de trametre al Servei de compres i contractació la següent informació: 

- Plec de prescripcions tècniques 
- Criteris de valoració que determinaran l’adjudicació. 
- Temps d’exposició pública superior al mínim establert legalment. 
- Membres de la Mesa de contractació, en el seu cas. 
- Data d’inici i durada del contracte. 
- Documentació que es consideri oportuna i es sol·liciti des del Servei de compres i 

contractació. 
Posteriorment, el departament sol·licitant haurà d’emetre l’informe en què farà constar la 
valoració segons els criteris esmentats. 
 
 
Gestió pressupostària i comptable 
 
A) Ordenació de la despesa 
 
Base 11.- L’autorització de la despesa i la seva disposició o compromís  correspon als 
següents òrgans: 
 
1. És competència de l’alcaldessa quan l’import de la despesa no excedeixi el 10% dels 

recursos corrents (suma del capítol I al capítol V d’ingressos). Per delegació de l’alcalde 
en els organismes autònoms aquesta competència queda atribuïda al regidor-president de 
l'àrea de la qual depengui l’organisme. 

 
2. Per delegació de l’alcaldessa, serà competència de la Junta de Govern - o de l’òrgan que 

assumeixi les seves funcions en els organismes autònoms - quan no superin el límit de 
l’apartat anterior i siguin de quantitat superior a 18.000,- euros, IVA exclòs. Aquesta 
delegació no tindrà efectes en casos de reconeguda urgència o de manca de convocatòria 
de la Junta de Govern. 

 
3. És competència del Ple, l’autorització de despeses l'import de les quals excedeixi els 

límits que fixa el punt 1. 
 



 

4. Per delegació del Ple, poden ser autoritzades per la Junta de Govern aquelles despeses 
la quantia de les quals no superi els límits de la contractació directa. 

 
5. En els casos en què l'aprovació de la despesa correspongui a l’alcaldessa, o persona per 

ell delegada, s’instrumentarà mitjançant un decret que, en l’àmbit de l’ajuntament, es 
confeccionarà i tramitarà electrònicament utilitzant els aplicatius corresponents.  

 
6. El reconeixement de l’obligació s’aprovarà per la Junta de Govern mitjançant l’aprovació 

de la relació de factures i de certificacions d’obres, prèvia conformitat del responsable de 
l’àrea gestora, d’acord amb el llistat de persones autoritzades aprovat per decret del 
regidor d’Hisenda. En els organismes autònoms el reconeixement i liquidació de 
l’obligació correspondrà al gerent o director i s’efectuarà en el mateix acte de conformació 
de la respectiva factura o document, i posteriorment es donarà compte a l’organ que 
correspongui d’acord amb els estatuts de cada entitat. 

 
7. La disponibilitat dels saldos existents a rúbriques extrapressupostàries s’efectuarà 

indistintament per la Junta de Govern, l’Alcaldessa, o Regidor/a. 
 
8. Despeses d’inversió: A l’expedient d’autorització d’un projecte d’inversió i, en tot cas, quan 

s’aprovi la despesa, hi haurà de constar un  calendari de realització que inclourà la data 
d’aprovació de l’expedient de contractació, data d’adjudicació, data d’inici d’obra, calendari 
de certificacions i data previsible de lliurament de la construcció o instal·lacions. 

 
9. Les aportacions a Organismes autònoms, Mancomunitats, Consorcis, Societats 

municipals, i demés entitats públiques o privades, que figuren en el Pressupost com a 
aplicacions de despesa individualitzades, s’entendrà aprovada la despesa sense 
necessitat de tramitar-ne cap  acord. 

 
10. A l’inici de cada exercici es comptabilitzaran amb document AD els contractes, lloguers i 

demés compromisos mensuals recurrents i amb preu fixat, per l’import determinat en el 
darrer acord municipal. 

 
11. Crèdits no disponibles. L’Alcaldessa  o, per delegació, el Regidor d’Hisenda, mitjançant 

Decret podran declarar, de forma raonada, la no disponibilitat de crèdits d’una partida, 
grup de partides o fins i tot de la totalitat de partides pressupostàries no compromeses. En 
aquest supòsit, comptablement s’efectuarà una retenció de crèdit. 

 
Base 12.-Serà competència del Ple municipal la contractació de despeses plurianuals quan 
els terminis o l’import de les anualitats no s’ajustin al que disposa l’article 173.3 del TRLLH. 
 
Els expedients de contractació per avançat podran ultimar-se fins a l’adjudicació del contracte 
encara que l’execució es realitzi l’any següent, en una o diverses anualitats, sempre que: 1) 
En el plec de condicions o, si s’escau, en el mateix acord d’adjudicació es faci constar que 
l’adjudicació del contracte està sotmès a la condició suspensiva d’existència de crèdit a l’estat 
de despeses de l’exercici futur i 2) Aprovació de l’acord pel Ple municipal. No caldrà 
l’aprovació del Ple si l’expedient es refereix a serveis o subministraments habituals i periòdics, 
la despesa dels quals es consigna normalment en els pressupostos municipals. 
 
En els casos de tramitació d’expedient per avançat contemplats en aquest base, l’informe 
d’Intervenció d’existència de crèdit serà substituït per un informe en què es farà constar si es 
produeixen les condicions esmentades en els punts anteriors. 
 



 

Base 13.- Tota despesa està sotmesa a fiscalització prèvia per part de la Intervenció 
municipal. S’exceptua d’aquesta disposició les despeses inferiors a  18.000  euros, els 
contractes de caràcter periòdic i de tracte successiu derivats d’un expedient inicial ja 
intervingut, i les despeses a justificar i bestreta de caixa fixa  que seran intervingudes quan es 
justifiqui l’aplicació de la despesa. En tot cas aquesta matèria es regula d’acord amb la 
Instrucció per a l’exercici de la funció interventora en règim de fiscalització prèvia limitada, 
aprovada en el Ple municipal del 7 de gener de 2010. 
 
Base 14.- Tot nou projecte, servei o conveni municipal l’aprovació del qual pugui comportar un 
increment de la despesa municipal, vigent o futura, o una disminució d’ingressos, haurà 
d’incorporar a l’expedient una memòria econòmica que justifiqui la despesa i les alternatives 
de finançament que es proposen. L’esmentada memòria serà estudiada  pels serveis 
d’Hisenda que emetran dictamen al respecte, amb independència de  la fiscalització 
reglamentària exercida per la Intervenció municipal. 
 
 
B) Ordenació de pagaments: 
 
L’ordenació correspon en tots els casos a l’Alcaldessa  o Regidor/a que delegui, amb l'única 
excepció de les despeses menors les quals correspondran a la persona autoritzada per a 
efectuar el pagament. 
 
D’acord amb allò que disposa l’art. 168 de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, 
l’expedició de manaments de pagament s’haurà de regular segons el Pla de disposició de fons 
establert pel president que, en qualsevol cas, mantindrà la prioritat de les despeses de 
personal i de les resultes d’exercicis tancats. 
  
Base 15.- Documentació de les despeses. Les despeses aprovades tal i com disposen les 
bases anteriors hauran d’anar documentades de la següent forma a fi que es reconegui 
l’obligació. 
 
1. Despeses de personal: model de contracte quan es tracti d’una nova incorporació, acord 

del Ple de l’ajuntament, o òrgan similar en els organismes autònoms, pel que fa a les 
modificacions en les retribucions complementàries o treballs extraordinaris; i decret de 
l’Alcaldia o Regidor/a que delegui pel reconeixement d’hores extres o altres supòsits que 
no corresponguin al Ple. 

 
2. Béns corrents i serveis: factura o contracte de prestació de serveis. Totes les factures 

hauran de tenir un número de comanda expedit pel Servei de Compres, Contractació i 
Serveis generals. El registre, tramitació i aprovació de factures s’efectuarà 
electrònicament a través de l’aplicatiu Firmadoc. 

 
3. Transferències corrents i actius financers: Document aprovatori degudament explicitat, 

contenint en tot cas el nom, NIF i domicili fiscal del perceptor. Només es podran realitzar a 
nom de persones físiques o jurídiques.  

 
4. Càrrega financera: Model de contracte. 
 
5. Inversions reals i transferències de capital: Certificat d’obres, factura o contracte de 

prestació de serveis signat pel tècnic director de l’obra o persona encarregada de la 
despesa que sigui responsable de l'àrea corresponent. També es podran documentar 
mitjançant acord de la Junta de Govern o bé decret de la presidència. 

 



 

Base 16.- Subvencions. La concessió de subvencions haurà d’adaptar-se  al que disposa la 
legislació general sobre el tema,  l’Ordenança general reguladora de la concessió de 
subvencions aprovada pel Ple municipal el 6 de novembre de 2006, així com a les 
convocatòries específiques, en cas d’haver-n’hi.   
 
Els perceptors de subvencions hauran de rendir compte justificatiu que acrediti la despesa 
efectuada i el compliment de l’objecte de l’ajut concedit.  
 
L’esmentat compte justificatiu juntament amb un informe del Departament gestor responsable 
de la concessió de la subvenció, serà fiscalitzat per la Intervenció municipal. De les possibles 
incidències del compte, prèvia audiència dels beneficiaris i amb el coneixement del 
Departament gestor, es donarà compte a la Junta de Govern Local. 
 
Base 17.- L’adopció d’acords d’acceptació de subvencions per part de l’Ajuntament davant 
d’altres administracions correspondrà a la Junta de Govern. Eventualment, en casos de 
reconeguda urgència o de manca de convocatòria de la Junta de Govern, aquesta 
competència correspondrà a l’alcalde. 
 
Podrà incorporar-se a l’expedient un model de document específic que serà informat per 
Intervenció per tal de fer un seguiment de les subvencions concedides a l’ajuntament. 
 
Base 18.- Acumulació de fases en un únic document. Les diverses fases d’execució del 
pressupost de despeses es podran acumular en un únic acte administratiu en els supòsits de 
despeses urgents, l'execució de les quals no pugui demorar-se, i les despeses amb càrrec als 
capítols IV i VI. 
 
Base 19.- Lliuraments a justificar. Es lliuraran i comptabilitzaran com a lliuraments a justificar 
les quantitats que s’hagin de satisfer per a l'execució de serveis o subministraments, els 
comprovants dels quals no puguin obtenir-se abans d’efectuar-se els pagaments 
corresponents. Els lliuraments que es realitzin en aquestes condicions s’aplicaran a les 
partides corresponents, restant obligades les persones que han rebut els fons, a justificar la 
destinació al servei pel qual foren lliurats, en el termini màxim de tres mesos. 
 
Abans de ser lliurada una altra quantitat a justificar a una mateixa persona habilitada pel 
mateix concepte pressupostari s’exigirà la formalització del lliurament anterior, sense perjudici 
d’instruir expedient de constrenyiment en contra del perceptor quan, transcorregut el temps 
fixat, no fes la justificació necessària. 
 
La justificació dels ajuts econòmics a famílies es farà mitjançant nota justificativa del personal 
acreditat del departament de Serveis Socials, d’acord amb els procediments i condicions 
adoptats pel mateix departament. 
 
En manaments a justificar per activitats o serveis determinats que superin els 18.000 euros, el 
compte justificatiu formarà part d’un expedient de liquidació que incorporarà una memòria i un 
estat final d’ingressos i despeses. L’expedient, informat per Intervenció, es presentarà a 
l’aprovació de la Junta de Govern Local. 
 
Base 20.- Bestretes de caixa fixa. D’acord amb la llei tindran la consideració de bestretes de 
caixa fixa les provisions de fons de caràcter no pressupostari i permanent que es realitzin a 
funcionaris habilitats  per al pagament  d’atencions corrents i periòdiques que pel seu caràcter, 
es consideri que han de ser satisfetes des de les diferents àrees i serveis i no des de la 
Tresoreria municipal. Per decret d’Alcaldia tramitat per la Tresoreria s’ordenarà l’obertura d’un 
compte corrent restringit amb la denominació Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. Bestreta de 



 

caixa fixa, més el nom de l’àrea o servei corresponent, i el nom de la persona o persones 
habilitades per disposar del compte. 
 
La forma, procediment i condicions  que tindran les bestretes de caixa fixa es regula en les 
Instruccions per al funcionament de bestretes de caixa fixa, aprovades per la Junta de Govern 
Local en sessió de 22 de gener de 2010. 
 
 
Base 21.- Dietes i despeses de desplaçament del personal al servei de la corporació. 
S’abonaran els imports realment gastats i justificats prescindint d’allò que disposin les 
reglamentacions sobre la matèria, excepte en el cas d’utilització del vehicle particular en què 
s’abonarà l'import per quilòmetre que les normes aplicables estableixin. 
 
Base 22.- Reconeixement de drets al personal. Els drets del personal per triennis es meritaran 
a partir de la data en què reglamentàriament procedeixi.  
 
Base 23.- Pagaments. En general la realització  de pagaments signada pel Tresorer es farà 
mitjançant relacions de transferències bancàries. Excepcionalment i per causa justificada 
podran realitzar-se pagaments mitjançant xecs nominatius. En aquest cas el Tresorer 
comprovarà la identificació i acreditació de les persones a les quals pagui, si li fossin 
desconegudes. 
 
Es podran carregar directament en compte els imports de telèfon, contractes financers, 
rènting,  targetes de crèdit i d’altres despeses amb la conformitat de la Tresoreria municipal. 
 
Base 24.- El suport documental del pagament material serà la relació comptable o el 
manament de pagament, i es justificarà amb l’apunt del càrrec bancari o amb la signatura 
acreditativa del perceptor. 
 
Base 25.- Compensació de pagaments. A instància de part, podran compensar-se deutes a la 
Hisenda municipal d’un proveïdor sempre que els crèdits al seu favor representin per a 
l’Ajuntament obligacions reconegudes i liquidades. En general no es compensaran rebuts 
periòdics en via voluntària que hagin de ser satisfets a través d’entitats col·laboradores. En el 
supòsit de deutes municipals del creditor en via de constrenyiment, la compensació 
s’efectuarà d’ofici per la Tresoreria municipal. 
 
Base 26.- Cessió de crèdits. Els creditors que tinguin dret a cobrar de l’Ajuntament per 
obligacions reconegudes a favor seu, podran cedir el crèdit a tercers. El tràmit de cessió 
s’haurà d’efectuar a la Intervenció municipal, que farà la presa de raó de la cessió.  
 
No es tramitaran cessions de crèdit si el creditor té deutes a favor de l’Ajuntament en via de 
constrenyiment, per tal d’efectuar-ne la compensació.  
 
No es podran atendre diligències d’embarg de drets a cobrar de proveïdors i contractistes que 
es notifiquin amb posterioritat a la presa de raó la cessió de crèdit . 
 
Base 27.- Operacions de Tresoreria. Els crèdits de tresoreria a favor dels Organismes 
autònoms  podran ser  contractats per l’Ajuntament, i en disposaran els respectius 
organismes.  
 
Base 28.- Els regidors podran renunciar a les seves percepcions en virtut de dedicació 
exclusiva, dietes i indemnitzacions, i disposar que les quantitats que els corresponguin siguin 



 

transferides al grup municipal o partit corresponent. Aquesta disposició s'instrumentarà 
mitjançant un escrit signat pel propi regidor i adreçat a la Intervenció municipal.. 
 
Base 29.- Els grups municipals podran tramitar bestretes de l’aportació anual al grup prevista 
en els pressupostos municipals. El termini de reintegrament de les bestrets coincidirà com a 
màxim amb la finalització del mandat municipal. 
 
Base 30.- Per resolució del Regidor d’Hisenda, a proposta de la Intervenció municipal,  
podran establir-se mesures de  descentralització de la comptabilitat pública a favor de 
determinades  Àrees o Regidories d’acord amb les prescripcions tècniques que es fixin. 
 
Base 31.- Els informes negatius de fiscalització emesos per la Intervenció municipal 
s’incorporaran al Compte general i es trametran juntament amb aquest a la Sindicatura de 
Comptes. 
_______________________________________________________________ 
 
 
ALCALDESSA 
 
Gràcies, senyor secretari.  Senyor Gargallo. 
 
MIQUEL ÀNGEL GARGALLO 
 
Moltes gràcies, alcaldessa.   
 
Aquesta és una proposta de pressupost marcada pels efectes de la crisis 
econòmica a les persones i les famílies, a les administracions, a la ciutat i al 
país.  Començaré recordant les errades que es van produir al passat, com per 
exemple al crac del 29, on es va arribar a percentatges d’atur del 25% sense la 
cobertura social de l’administració i no es van tindre en compte la possibilitat 
de l’Estat o de les administracions d’influir en l’entorn econòmic. 
 
En aquest petit marge de maniobra i en aquest entorn de crisis, entenem que 
els tres objectius bàsics per fer la proposta de pressupost haurien de ser els 
següents: 
 

• Per una part, fer un pressupost realista, reduint el dèficit per compte 
corrent, equilibrant els ingressos municipals con les despeses 
municipals i, per tant, disminuint la despesa corrent en la mesura del 
possible d’una manera esgraonada, que no afecti els serveis.  

 
No aconseguirem res si no tenim un equilibri pressupostari i per tant 
aquest serà un objectiu bàsic.  El dèficit només es pot cobrir amb 
ingressos futurs i no podem hipotecar les necessitats actuals en ares de 
que les paguin generacions futures.  Crec que això, al meu entendre, 
seria injust. 
 



 

Per tant, intentarem controlar tots i cadascun dels euros que es gastin i 
les desviacions que puguin efectuar-se en aquest entorn altament 
canviant, de crisis econòmica, on les previsions de recessió i de la 
contracció de l’1’5% de la nostra economia no ajuden a fer previsions, 
sobretot fent referència als ingressos municipals. 
 
També haurem de tenir un seguiment continu més exhaustiu i, en cas 
de desviacions, prendre les mesures de correcció necessàries. 
 

• En segon terme, el següent objectiu és de no reduir l’esforç a la 
despesa social, sinó en tot cas augmentar-lo.  És en aquest moment 
quan els ciutadans necessiten el nostre recolzament i la nostra 
solidaritat.  Són moments complicats els que estem vivint, amb xifres 
d’atur properes al 20% i una tasa de destrucció de llocs de treball de 
menys 4’6 interanual a la comarca del Garraf. 

 
Ja he comentat abans que el govern controlarà que la situació no es 
deteriori amb el temps i poder reaccionar, si cal, d’una manera ràpida i 
efectiva. 

 
• Per últim, el tercer objectiu és atreure inversió privada o pública a la 

ciutat, que generi inversions de futur en sectors potencials obtinguent 
avantatges qualitatives com són el turisme, la tecnologia marina, les 
tecnologies de la informació. 

 
Intentarem donar un impuls necessari en activitats de futur que generin 
ocupació i riquesa a la ciutat. 
 

Aquest pressupost que els presentem és una proposta treballada des dels 
valors de la referència d’aquest govern.  El compromís irrenunciable amb el 
país i les persones, la transparència, la proximitat i l’austeritat, potenciant 
maneres de fer que volem que s’identifiquin com són: la cultura de l’esforç, la 
creativitat, la innovació i l’emprenedoria. 
 
Els treballadors municipals hauran de ser més imaginatius i més estalviadors a 
l’hora de fer coses.  Recordem que els nostres avis van fer amb trossets de 
marbre el terra de la nostra emblemàtica plaça de la Vila.  Amb el temps ha 
esdevingut com un símbol de la ciutat.  Darrere d’aquesta imaginativa solució 
l’única causa va ser la mancança de recursos d’una ciutat i d’un país pobre 
sense recursos. 
 
S’han acabat les inversions d’obres faraòniques del FEIL i les aportacions dels 
Fons Europeus de Desenvolupament, el FEDER.  Ara només depenem de 
nosaltres mateixos i la capacitat de gestionar amb recursos limitats el nostre 



 

pressupost.  Per tant, hem de tenir com guia els objectius que hem especificat 
per a aquest mandat en el Pla d’Acció Municipal, encapçalats per la vocació de 
ser una ciutat socialment cohesionada, generadora de valors i respectuosa a la 
diversitat. 
 
He dividit al meu entendre la proposta d’aquest pressupost del 2012, que la 
presentem en cinc línies bàsiques.  La primera, mantenir els serveis a les 
persones, en especial els serveis socials.  En segon terme, promoure 
l’economia i l’activitat a la ciutat.  La tercera, mantenir el màxim de llocs de 
treball en la mesura del possible.  La quarta, evitar la disminució de la qualitat 
dels serveis de la ciutat.  I la cinquena, adequar el pressupost a la situació 
financera que pateix l’Ajuntament. 
 
Respecte el manteniment dels serveis socials, és un compromís expressat en 
el Pla d’Actuació Municipal 2011-2015, que en aquest any en proporció 
aquesta partida guanya importància en el pressupost global.  Essent 
conscients que cal donar resposta a les persones que més ho necessiten.  La 
despesa corrent s’ha incrementat lleugerament al 2012 respecte l’exercici 
anterior i es fa un esforç important per mantenir els serveis, efectuant estalvis a 
les despeses i instal·lacions i material imprès.  
 
Respecte a promoure l’economia i l’activitat.  Cal potenciar totes les 
oportunitats per generar riquesa i llocs de treball amb iniciatives com l’objectiu 
del 12x1, que Vilanova compti cada mes un esdeveniment que atregui públic a 
la ciutat, que incrementi el desenvolupament del comerç i la restauració els 
caps de setmana, aprofitant l’obertura que ens facilita el nou Eix Diagonal.  
També incentivar la instal·lació d’empreses a la ciutat, amb campanyes per 
donar a conèixer l’entorn industrial a la ciutat, les bones comunicacions, 
instal·lacions, sòl industrial, pol de promoció de les TIC i oferint facilitats tal i 
com es van preveure a les Ordenances fiscals. 
 
Per altra part, promoure el port, el turisme i la societat del coneixement com a 
motors d’activitat econòmica, per poder generar ocupació a la ciutat amb plans 
de comunicació i estands amb fires econòmiques, tant nacionals com 
internacionals. 
 
Per últim, apostar per una oferta cultural i d’oci estable, que pugui atreure el 
turisme cultural amb propostes de qualitat, en detriment d’esdeveniments 
puntuals de cost elevat. 
 
Respecte a mantenir el màxim de llocs de treball, l’austeritat marca les noves 
propostes, però les persones van per davant.  El govern municipal de Vilanova 
es compromet a que els acords amb les empreses proveïdores de serveis per 
tal de fer... d’endarrerir els pagaments o diferir-los, no comportarà cap 



 

acomiadament.  Proposem ajustos amb l’objectiu d’afectar el mínim de llocs de 
treball possible, però som conseqüents amb els criteris d’eficiència i d’esforç 
col·lectiu.  Hi ha un acord a l’assemblea de treballadors i treballadores 
municipals, on es redueix les aportacions econòmiques a formació, fons 
socials, bestreta i roba professional.  Per tant, hem d’agrair l’esforç dels 
treballadors i treballadores i als sindicats per la col·laboració efectuada. 
 
Respecte evitar la disminució de la qualitat dels serveis a la ciutat, parlem de 
construir una administració moderna, de qualitat i eficient, i malgrat els greus 
condicionaments econòmics, el pressupost inclou un notable esforç.  Primer, 
no retocar els serveis bàsics com la neteja o la brossa.  Es potenciarà l’ús de 
recursos propis de l’Ajuntament, evitant duplicitats i una major coordinació 
entre les diferents regidories.  També el manteniment de la ciutat es realitzarà 
mitjançant plans d’ocupació i la brigada municipal, fent efectiva una major 
optimització dels recursos interns.  Següentment, es reciclarà tot el material de 
mobiliari urbà i de serveis viaris que estigui infrautilitzat.  La reparació i 
recol·locació del material i jocs infantils als parcs es realitzarà també a càrrec 
de la brigada municipal.  També es mantindrà i s’incrementarà quan sigui 
possible l’estalvi energètic, amb l’acord d’implantació de les tarifes de l’AFM i 
altres que es puguin aportar incidint en el consum nocturn. Per últim, 
s’impulsaran campanyes específiques de sensibilització amb recursos propis 
de l’Ajuntament, implicant a la ciutadania en aquesta cultura d’estalvi, de la 
cura i de l’ús del mobiliari i del patrimoni municipal.  
 
Per últim, la cinquena línia bàsica seria adequar el pressupost a la situació 
financera de l’Ajuntament d’una manera realista.  Per una part ens veiem amb 
la necessitat de reduir la despesa corrent per poder pagar l’increment del 84% 
de l’amortització financera respecte l’exercici anterior.  Per una altra part hem 
de corregir la correlació d’ingressos i despeses municipals d’acord a unes 
premises d’equilibri pressupostari.   
 
Plantegem un pressupost realista, basat en l’estalvi i l’austeritat, d’acord amb 
una disminució dels recursos municipals, tal i com hem comentat abans.  Es 
redueixen el 15% de la despesa corrent en totes les regidories, excepte 
Serveis Socials, d’una forma no lineal, i es redueixen un 10% les transferències 
a organismes i entitats de la ciutat, exceptuant els Serveis Socials. Per últim, 
suprimim aquest any els lloguers dels espais de Medi Ambient, Tresoreria, 
Intervenció, Equitat i de l’empresa PIVSAM.   
 
Respecte a la proposta d’inversions el govern preveu fer una modificació 
pressupostària més endavant, per plantejar inversions compromeses i el 
finançament per poder efectuar-les, així com una reconducció de la tresoreria 
del curt termini cap al llarg termini.  Per tant, les úniques inversions previstes 
actualment són: 80.000 de dotació de locals municipals que acolliran els 



 

serveis que deixen els locals de lloguer, i 100.000 euros de la reforma de la 
Casa de Santa Teresa del Museu Víctor Balaguer. 
 
Per una altra part ens comprometem també d’obrir una Comissió per prioritzar 
la despesa que es pugui fer efectiva amb la possibilitat de més ingressos 
deguts a les futures concessions, sempre afegint que la prioritat serà sempre 
en tot terme minorar la deute.   
 
En última instància, si fem un anàlisis comparatiu del pressupost 2011-2012, 
podem dir que és un pressupost realista i auster, on l’increment de 
l’amortització financera de 5.237.293 euros és un 84% més respecte de l’any 
passat.  Ens han condicionat els ajustos als capítols de despeses corrents i de 
transferències corrents.  El pes total de la despesa financera més l’amortització 
respecte al total pressupost és d’un 11’77 al 2012, respecte un 7’60 del 
pressupost del 2011.  La disminució de l’1’12 del capítol de personal i la 
congelació de plantilles afavoreix un ajustament moderat d’aquesta partida.  
Tot i que les xifres de despesa corrent sembla que no s’ajustin, recordem que 
hem seguit uns criteris de reducció del 15% sobre els imports reals i un 10% 
respecte a les transferències per poder quadrar l’increment del pes financer al 
pressupost. 
 
Respecte als ingressos corrents, aniran en la línia de les ordenances ja 
aprovades en aquest Ple. Recordem el possible efecte d’incloure la 
progressivitat de l’IBI que es pugui derivar de la nova normativa i la possibilitat 
en últim terme de les línies de despesa corrent i d’inversió que vinguin per part 
de la Diputació o de la Generalitat. 
 
Acabaré demanant el vot favorable als partits de l’oposició, recordant la 
situació que estem vivint de crisis econòmica i deteriorament de l’entorn social, 
i fent una crida al sentit de responsabilitat institucional, posant èmfasis negatiu 
que comportaria treballar en un pressupost prorrogat.  Les xifres del 
pressupost han estat a les seves mans des de fa mesos, i s’ha debatut i 
negociat llargament un esperit consensuador.  S’han intentat incorporar 
aportacions de tothom, dins dels paràmetres que ens marcaven l’ajust explicat 
anteriorment.  Expressar que malgrat les dificultats més que conegudes de 
gestionar un pressupost municipal complex, en els temps que corren tan 
complicats, és una proposta feta amb il·lusió i realitat, amb ganes de fer coses 
per millorar la qualitat de la vida a la ciutat i donar recolzament social a les 
classes més desafavorides per culpa de la crisis econòmica.  Moltes gràcies. 
 
ALCALDESSA 
 
Gràcies, senyor Gargallo.  Paraules?  Senyora Sánchez. 
 



 

IOLANDA SÁNCHEZ 
 
Moltes gràcies.  L’aprovació del pressupost és un dels exercicis o moments 
més importants del mandat.  Dels anys que transcorre un mandat, doncs 
l’aprovació del pressupost doncs som conscients que és un moment important.  
Perquè bàsicament el pressupost és un instrument que permet donar resposta 
a les necessitats de la ciutat a partir d’una distribució equilibrada dels recursos 
econòmics i financers obtinguts dels seus ciutadans.  El pressupost conjuga, 
per dir-ho així, dues vessants, dues línies molt clares: una, la realitat, el 
pressupost és el reflex de la realitat; i per altra és, per dir-ho així, també el 
reflex de la projecció de les idees, dels valors, d’allò que vols impulsar, que 
vols fer a la ciutat.  És el reflex, deia, de la realitat perquè malauradament 
doncs ha d’estar inscrit en el context del dia a dia econòmic que vivim els 
ciutadans i les ciutadanes de la nostra ciutat.  I és el reflex d’aquesta projecció 
perquè bàsicament el pressupost reflecteix la capacitat de la decisió política 
que hi ha al darrere a l’hora de preveure la transformació o el canvi d’aquesta 
realitat.  En aquest sentit, en aquestes dos vesants és on nosaltres ens hem 
fixat per fer la valoració concreta del nostre pressupost, del pressupost que 
avui es porta a aprovació, i en tot cas del procés de debat pressupostari que 
hem portat al llarg, com bé assenyalava, d’algunes setmanes o mesos en 
aquest sentit. 
 
Per un costat, la realitat doncs al 2012, de la mateixa manera que hem viscut 
des del 2008, que és quan s’inicia concretament la crisi econòmica, o tenim els 
primers símptomes d’aquesta crisi econòmica que cada cop doncs s’agreuja, 
requereix aquesta realitat de que es fagi una valoració, un anàlisis realista, 
sincer i objectiu de quines són les causes.  Nosaltres hem assenyalat les que 
per a nosaltres són fonamentals i que ens afecten com a hisenda municipal i 
com a ciutat.  Bàsicament doncs la hisenda local, la hisenda municipal, com la 
hisenda de totes les famílies i de totes les persones, s’ha vist afectat per una 
crisi economicofinancera, i vull assenyalar financera, perquè són bàsicament 
els responsables del detonant d’aquesta crisi, que ens ha contagiat a tots i que 
bàsicament ens ha provocat el que en diem el tancament del crèdit.  I també la 
hisenda local s’ha vist greument afectada i contagiada per aquesta situació. 
 
Segona causa: aquesta crisi el que ha provocat és un descens important de 
l’activitat econòmica, de l’activitat econòmica de la nostra ciutat, de l’activitat 
econòmica del seu teixit empresarial, i sobretot de l’impacte que ha tingut en 
un sector com el de la construcció.  Hem viscut des del 2008 una caiguda 
d’ingressos municipals en aquest sentit vora ja els 5 milions d’euros 
aproximadament.   
 
Tercer punt de realitat, d’aquesta realitat dura que ens toca viure: és una crisi 
que evidentment ha destruït llocs de treball, una crisi que en general ens ha 



 

empobrit a les famílies, a les persones de la nostra ciutat, i que ha requerit que 
des de l’administració responguéssim mantenint i incrementant la despesa 
pública per fer-hi front. 
 
I segona, la realitat és que és una crisi que té una línia de política 
macroeconòmica que vol resoldre-la, que parteix a partir de les decisions que 
els governs estatals i el govern també autonòmic, vol generar una línia 
argumental que la culpa ara de tot és de la despesa pública.  I en aquest sentit 
doncs ens ha vingut reiteradament mantenint en línies i mesures que han fet 
una caiguda en picat, per dir-ho així, dels ingressos que per part de les altres 
administracions al món local hem tingut.  Hem pogut veure doncs que les 
aportacions de la Generalitat i de l’Estat al llarg d’aquests anys doncs han 
disminuït i hem tingut mesures com el topall per demanar nou crèdit en el 75% 
d’aquells ajuntaments que estan al 75% del seu endeutament, i això ens coarta 
la possibilitat de demanar o sol·licitar possibles crèdits. 
 
A ningú se li escapa, doncs, la complexitat –i ho deia bé el regidor-, la 
complexitat i la dificultat que enguany, però durant els altres anys de crisi, ha 
suposat resoldre aquesta dualitat: respondre a aquesta realitat, a la dura 
realitat, i per altre intentar projectar, transformar la ciutat, mobilitzar Vilanova i 
la Geltrú per ensortir-nos-en d’aquesta crisi. 
 
Durant aquests anys nosaltres hem aplicat, s’havia aplicat en els pressupostos 
anteriors, crec que tres línies, tres criteris que són la base també en aquest 
sentit de la defensa i dels criteris que volem que s’apliquin en aquest 
pressupost del 2012: un, claríssim, contenció de la despesa corrent, de la 
despesa no obligatòria; dos, suport a les persones més vulnerables i que estan 
realment afectades per la crisi, i en aquest sentit doncs aplicar i impulsar les 
polítiques de promoció i protecció social, i evidentment una altra línia en aquest 
sentit és el suport a l’educació, a la formació i el suport directe als aturats i 
aturades a partir de la formació ocupacional o iniciatives en aquest sentit.  I el 
tercer punt és impulsar iniciatives i polítiques d’impuls de l’activitat econòmica.  
En anteriors pressupostos això ho aplicàvem o s’aplicava a partir d’activar la 
inversió.  És cert que avui partim d’un pressupost que avui malauradament no 
té una proposta d’inversions que ajudin a activar doncs aquest impuls a 
l’activitat econòmica. 
 
Bé, la proposta pressupostària que avui es porta a aprovació doncs manté 
aquestes per a nosaltres dos línies.  És cert, té un clar lligam amb la realitat 
econòmica, no el podem sostraure, està lligat a aquesta realitat, a la baixada 
d’ingressos reals, tot i que en general, i per l’aprovació de les Ordenances 
fiscals que es va realitzar, el nostre pressupost avui contempla uns majors 
ingressos, aproximadament dos millons més d’ingressos que respecte a 
l’anterior pressupost 2011.  Ingressos que per altra banda van a eixugar en 



 

aquest cas el retorn de crèdit que s’ha de realitzar en aquests moments. I 
també la segona línia és que, per un costat reflexa la realitat, i també reflexa 
pues la nostra situació o la nostra realitat política actual en el Consistori 
vilanoví.  És a dir, un govern en minoria i una oposició que planteja en aquest 
sentit, de forma majoritària també, propostes i alternatives per treballar i 
ensortir-nos-en d’aquesta situació. 
 
Per tant, nosaltres valorem que el pressupost que avui es presenta no és el 
resultat, no neix exclusivament de la capacitat de lideratge i de proposta de 
l’actual govern, i això ens preocupa; sinó que neix bàsicament de -diem-ho així 
i deixeu-m’ho dir d’aquesta manera, i així es reflecteix per al procés que hem 
portat a terme, perquè doncs aquest Ple fa tres setmanes que estava previst 
realitzar-se, aproximadament, i va estar ajornat a petició de la majoria dels 
grups d’aquest Ple.  No ha estat fins aquesta setmana darrera i fins divendres 
concretament al matí, que no hem tingut una proposta que pogués veure la 
llum verda per ser portada a aprovació, per ser portada en aquest Ple. 
 
Nosaltres hem manifestat al llarg... públicament, i hem fet arribar al govern en 
les sessions de treball quines han estat les nostres discrepàncies, els nostres 
criteris per no valorar les primeres propostes que ens estava plantejant el 
govern.  I bàsicament anaven, seguint aquests criteris que anunciàvem al 
començament, una, volíem i així valoràvem que s’havia d’ampliar la protecció 
social i la promoció social, la dedicació d’aquestes partides, que sí és cert que 
es mantenien, enteníem que aquest 2012, donada la realitat que viuran moltes 
famílies, havia d’incrementar-se i no mantenir-se.  Reclamàvem, i dic, 
demanàvem reforçar les polítiques formatives i educatives de suport als 
aturats, i en aquest sentit un instrument clau era l’IMET, l’Institut Municipal 
d’Educació i Treball, que en la proposta concreta d’aportació que l’Ajuntament, 
que el govern, perdó, realitzava doncs baixava la seva aportació vora els 
900.000 euros reals sobre el que s’havia finalment pressupostat amb les 
modificacions incorporades, i per tant reclamàvem que això no es podia quedar 
aquí, que realment havia d’haver una aposta clara per les polítiques formatives 
i educatives. 
 
Demanàvem garantir i impulsar l’activitat econòmica, i en especial en un sector 
que ja he comentat, ha estat molt tocat en aquesta crisi econòmica, el sector 
de la construcció, que ha vist com molts llocs s’han destruït i com petites i 
mitjanes empreses doncs no poden continuar sobrevisquent a la situació.  I per 
tant crèiem important que l’Ajuntament havia de substituir els retalls que en 
ajuts a les polítiques d’habitatge estava realitzant la Generalitat, i en aquest 
sentit havia de substituir en aquest sentit les polítiques, els ajuts a rehabilitació 
que des de la Generalitat fins ara s’atorgaven a l’Oficina Local d’Habitatge. 
 



 

Aquest pressupost també havia de contemplar el que per a nosaltres era un 
element important, que és que avui la nostra ciutat necessita un nou model, 
que ens plantegem realment quin és el model de ciutat, les solucions de futur 
per a la Vilanova d’aquí a quinze o vint anys, i que era necessari iniciar aquest 
debat i que per tant hi hagués una partida que contemplés la revisió del nou 
POUM, com així s’ha contemplat, però que en tot cas no ens quedàvem aquí, i 
el que volíem garantir és que aquest debat es fagi d’una forma participativa i 
amb consulta ciutadana, i això també havia de tenir un cert reflex 
pressupostari.  Entenem, i enteníem, que no es podia iniciar d’una forma 
provisional, improvisada, un procés de canvi de la mobilitat i d’accessibilitat a la 
façana marítima per l’est de la nostra ciutat, i en aquest sentit posar la primera 
pedra a través del projecte que volia tirar endavant el govern amb l’obertura de 
l’Ortoll pel Zamenhof, a partir de la vianalització, a partir de la pavimentació i 
millora dels camins i provocar la circulació dels cotxes en aquest sector de la 
nostra ciutat, que nosaltres entenem que volem, i volem que s’iniciï aquest 
procés de revisió del Pla General, que en parlem i que consultem i que sigui la 
decisió de forma conjunta i consensuada amb tota la ciutadania i amb els grups 
polítics d’aquí que decidim el futur de l’Ortoll.  I en aquest sentit nosaltres 
defensarem que encara doncs sigui i puguem preservar-lo com un pulmó verd 
de la nostra ciutat. 
 
I volíem i assenyalàvem que volem impulsar una cultura ambiental i una 
economia verda, i que per això volíem garantir doncs que es mantingués i 
s’impulsés l’Agenda 21 escolar com a accions en quant a sostenibilitat i 
eficiència energètica. 
 
Criteris aquests que he exposat, que ja he senyalat ràpidament que vàrem fer 
públics i que vam fer arribar al govern i també així als altres grups de l’oposició, 
i que han estat compartits i coincidents per una majoria dels grups de 
l’oposició, a excepció del PP, que encara a hores d’ara no hem escoltat cap 
proposta o valoració concreta a les aportacions que ha fet en el debat 
pressupostari per part del Partit Popular, però que hem vist que... entenem que 
per l’aritmètica, la necessitat per arribar avui als pressupostos avui, a portar 
una aprovació de pressupostos, creiem que ha obligat el govern a canviar i a 
rectificar en bona mesura els seus criteris i línies d’actuació, i ho saludem, i ho 
saludem.   
 
En aquest sentit doncs s’ha renunciat al projecte d’arranjament dels camins de 
l’Ortoll, s’ha incrementat l’aportació de l’IMET en 230.000 euros, s’ha 
incrementat una partida, nosaltres encara entenem que insuficient, amb 20.000 
a Serveis Socials, s’ha ampliat en aquest sentit i s’ha concretat una partida de 
rehabilitació de 100.000 euros, i hem explicat doncs que també hi ha una 
partida de 50.0000 per a la revisió del POUM. 
 



 

No és un pressupost que per a nosaltres tingui una xispa, una novetat, que 
parteixi realment com deia de la il·lusió.  Sabem que són moments difícils i 
complexos, sabem que són també... que hem valorat doncs que almenys s’han 
intentat posar en crisi algunes qüestions que per a nosaltres eren importants, 
com l’IMET, i en aquest sentit doncs la nostra posició ha anat costant doncs 
que arribés al dia d’avui a concretar-se en una posició concreta.  Els hi hem dit 
clarament, fins a la setmana passada el nostre grup municipal deia que votaria 
en contra, contrari a la proposta de pressupostos municipals.  Però entenem 
doncs que aquests criteris, aquestes propostes que hem realitzat i que han 
coincidit doncs amb altres grups de l’oposició, a última hora i a l’última setmana 
doncs han sigut recollides pel govern i en aquest sentit és evident que aquest 
no és el nostre pressupost, però sí que aquest recull de línies, de propostes, 
ens serveix per plantejar en aquest sentit un vot d’abstenció en la mesura de 
que volem construir, que entenem que la ciutat avui, la ciutadania avui 
necessita tenir un pressupost, que pot ser una certa paràlisis per a la ciutat 
doncs haver de prorrogar el pressupost municipal, i que per tant nosaltres ens 
abstindrem en el pressupost municipal. 
 
Dir-lis que estarem, com no pot ser d’una altra manera, i com hem vingut dient 
que per cada crítica que fem, donem i fem una proposta, i que és la nostra 
obligació fer un seguiment i el nostre compromís ser responsables amb el 
seguiment de l’execució d’aquest pressupost.  El govern ara doncs té la 
paraula i l’execució d’aquest pressupost i tota la responsabilitat en l’execució 
d’aquest pressupost 2012. 
 
ALCALDESSA 
 
Gràcies, senyora Sánchez.  Senyor Arrufat. 
 
QUIM ARRUFAT 
 
Bona tarda.  Bé, per a nosaltres és indispensable, abans d’explicar i 
argumentar el nostre vot, el nostre posicionament en el Ple de pressupostos, 
contextualitzar el moment en què ens trobem, tant a nivell local com a nivell 
global.   Nosaltres entenem que estem en una situació global paradoxal, on es 
coincideixen diferents crisis, algunes de més certes i altres de més falses.  
Vivim una crisi del deute públic, una crisi en què les administracions paguen 
més del que haurien de pagar per poder sostenir els serveis públics que 
sostenen als bancs des de fa uns anys, per una situació verdaderament 
ridícula o injusta, no?, que és que primer el deute era dels bancs, a l’inici de la 
crisi, si algú se’n recorda, al 2008 eren els bancs els que no podien pagar, eren 
Goldman Sachs, eren tots aquests i després els bancs nacionals, i de cop i 
volta el deute va passar a ser públic, eh?, i vam començar a tenir deutes 
públics d’unes administracions que més o menys funcionaven.  Això és 



 

òbviament perquè es va produir un saqueig de les arques públiques per part 
del món financer, perquè si el món financer queia, queia també tota la societat.  
A l’Estat espanyol en concret, tres quartes parts del deute és privat, no públic, 
és a dir, el tenen empresaris, bancs, etc., però no el tenen les administracions 
la gran major part d’aquest deute.   
 
Aquest mes a més hem sabut la trista dada que per primera vegada a la 
història de l’Estat espanyol els ingressos per renda dels empresaris del país 
iguala en volum absolut, en quantitat absoluta, el del conjunt de la classe 
treballadora.  És a dir, els empresaris ingressen per renda, personalment per 
renda el mateix que el conjunt dels milions i milions de treballadors d’aquest 
país.  Fa poc, a més a més, una dada també anecdòtica, o no tan anecdòtica, 
en tot cas exemplificant de la situació en què ens trobem, és que les 
associacions de fabricants de vehicles anunciaven que el 2011, 
malauradament, les matriculacions de vehicles havien caigut un 17%, però les 
de vehicles de luxe havien augmentat un 83%, i així és probable que en tots 
aquells sectors que produeixen pel comú dels mortals i també com a articles de 
luxe s’hagi produït la mateixa disparitat.  La major part de la societat esdevé 
més pobre i una part minoritària de la societat, la que segurament ens ha dut a 
la crisi, esdevé més rica, pot consumir més, i a més a més ens reclama ara 
que li seguim la pista, perquè ells són els que tenen els diners i ells són els que 
podran invertir.  
 
Més que crisi hi ha l’esgotament d’un model de creixement financer i 
especulatiu absurd i òbviament la seva necessària reestructuració per donar 
lloc a un altre model, segurament igualment d’absurd, que permeti continuar 
fent diners dels diners.  No hi ha hagut en absolut reflexió entorn als 
ingredients que han generat l’actual crisi, sinó que es busca a la desesperada 
com eliminar les escasses barreres socials i ecològiques que impedeixen 
seguir, diguem-ho clar, forrant-se a costa de tots nosaltres, del nostre entorn i 
dels nostres drets.  Només cal fixar com a postal i com a imatge dels nostres 
temps la rebuda que Generalitat i Mossos d’Esquadra rendien fa escassos dies 
al magnat dels casinos, Sheldon Adelson.  Vergonya, cavallers, vergonya. 
 
A nivell local tot això també té repercussions i conseqüències.  Aquesta 
situació té una repercussió directa a la nostra ciutat.  En el moment en què la 
ciutadania i la ciutat més necessitaria d’unes finances públiques preparades, 
netes, motor econòmic i polític de la recuperació i redisseny de l’economia, 
l’Ajuntament malauradament es troba en la seva pitjor situació econòmica.  
Enguany, per posar la xifra, els vilanovins pagarem del pressupost comú 7’5 
milions d’euros als bancs, 2’4 milions dels quals, atenció, perquè té molt a 
veure amb Sheldon Adelson, en concepte d’interessos bancaris purament.  
L’Ajuntament, doncs, no hi serà quan més se’l necessita, o hi serà només per a 
aquell que caigui, per resistir, per mantenir l’estructura, però ens trobem 



 

òbviament davant d’un pressupost que davant de l’escassetat de diners no 
permet, en termes de partida pressupostària, iniciativa política, iniciativa 
econòmica.   
 
Però més enllà dels pressupostos l’Ajuntament també depèn dels bancs per 
assegurar suficient liquidesa, és a dir, suficients diners a caixa.  Estem, en 
definitiva, en mans dels bancs.  Ni és just, ni és assenyat, ni és democràtic.  
Vivim en allò que s’ha vingut a anomenar deutecràcia.  I el més realista, per 
antiestètic que fos, seria disposar d’un banc més en aquest Ple on seiessin els 
directius de la Caixa, de Caixa Penedès, del BBVA, de Santander, i tots els 
que tenen a les seves mans bona part del funcionament ordinari d’aquest 
Ajuntament.  No hi ha política econòmica que es pugui decidir des d’aquest Ple 
sense que aquests bancs i caixes donin la seva opinió.  Això és així.  Què 
faran amb les pòlisses de crèdit?, què faran amb els actuals deutes 
d’hipoteques?, què podrà fer l’Ajuntament per la seva gent sense el vistiplau 
del poder financer?  Alerta, perquè des d’aquest grup municipal no admetrem 
tampoc xantatges per part dels bancs, collant encara més la situació financera.  
Perquè en tot cas ells tindran els diners, però nosaltres encara conservem el 
carrer.   
 
A nosaltres, en termes generals, ens queda triar el camí de Grècia o el 
d’Islàndia.  Ens queda triar el camí d’obediència a les entitats financeres i als 
seus representants institucionals, és a dir, la Unió Europea, el Fons Monetari, 
el Banc Central Europeu, o bé triar el camí de la democràcia, del referèndum, 
de les institucions al servei de la voluntat majoritària del poble, i enviar els 
banquers que calgui, els corruptes que calgui i els usurers que calgui a la 
presó. 
 
Ens queda triar el camí de la misèria, de la revolta permanent al carrer, de la 
repressió, de l’esclavatge salvatge al que s’ha sotmès el poble grec, o ens 
queda triar el camí d’Islàndia, el de les regles del joc just en el món financer, 
imposant drets socials i nacionals allí on usurers i especuladors només hi viuen 
i veuen més i més oportunitats per seguir repartint-se dividends. 
 
Quins pressupostos ens trobem enguany?  Enguany ens trobem uns 
pressupostos marcats per quasi 7 milions d’ajust pressupostari.  Una part s’ha 
traduït en retallades, quasi 5 milions d’euros; una altra part en més i nous 
ingressos, uns 2 milions d’euros.  Per què aquests desajustos?  O per què la 
necessitat d’aquest ajust?  Bàsicament per quatre conceptes.  Un primer 
concepte que són aquelles partides que no estaven pressupostades 
degudament en l’anterior pressupost, és a dir, es pressupostaven per sota i es 
pagaven amb altres partides, com l’IMET o com tantes d’altres, que s’han anat 
anomenant a les dues anteriors intervencions.  Un segon concepte són 
aquelles partides que estaven mal pressupostades, és a dir, a la baixa i 



 

directament no es pagaven, com la Mancomunitat, part del contracte de 
jardineria o part del contracte d’autobusos.  Un tercer punt és l’augment de la 
càrrega financera amb 2’4 milions d’euros que ja he esmentat anteriorment.  
Un quart punt és la retallada de l’aportació de l’Estat als municipis, a la qual cal 
sumar el pagament d’aquella multa que ens ha imposat l’Estat espanyol per ell 
mateix haver-nos donat en el seu moment més diners del que ell mateix havia 
pressupostat que ens havia de donar.  Em refereixo al PIE dels anys 2008 i 
2009, que ens costarà al voltant de 360.000 euros a l’any o 700.000 si no es fa 
pagant en deu anys com s’estava dient.   
 
El canvi de govern i la nova situació de minoria ha forçat un procés de 
confecció de pressupostos en què s’ha exigit màxima claredat en la 
presentació dels números, i en bona part així ha estat.  Vist el tancament del 
pressupost de 2011, amb nombroses llacunes, i la projecció de les finances per 
a enguany, la CUP ha volgut entendre i creure’s la situació econòmica, i des 
del principi de la negociació ha treballat per fer possible l’aprovació d’uns 
pressupostos que complissin amb els requisits de realisme pressupostari i 
justícia social.  
 
És obvi que no són els pressupostos de la CUP. No és que només no ens 
agradi veure retallades en segons quins àmbits, és que la CUP no hem fet cap 
de les nostres propostes programàtiques en aquests pressupostos, a excepció 
feta de l’inici de la redacció del Pla General, actuació que crèiem indispensable 
i pertinent i iniciar-la en el primer any de mandat.  No són els nostres 
pressupostos perquè continuen contemplant moltes partides, i dins de les 
partides, per tant, conceptes polítics amb els quals no hi estem en absolut 
d’acord en termes pressupostaris.   
 
No estem d’acord amb els 100.000 euros destinats als càrrecs de confiança, 
pensem que no és justificable en aquests moments, i més quan s’estan fent 
retallades.  No és justificable continuar pagant, i això ho hem traslladat al 
govern, no és justificable o entenem que es podria haver fet d’una altra 
manera, seguir pagant més de 12.000 euros mensuals de lloguer per mantenir 
les oficines del carrer Llanza.  Seguim pensant que no és justificable pagar 
310.000 euros per la grua, també ho vam dir, s’ha aconseguit reduir 55.000 
euros, però bueno, potser fa cinc anys que repetim que continuem pagant una 
barbaritat per tenir una grua a la ciutat.  Tampoc creiem que sigui justificable 
haver reduït dràsticament els 600.000 euros de l’IMET.  Tampoc pensem 
justificable seguir pagant 20.000 euros per les comissaries de la Policia 
nacional, entenem que no és ni rigorós ni és just que per una banda l’Estat ens 
retalli, i per l’altra ens obligui a pagar-li les comissaries de la Policia nacional.  
Tampoc estem del tot d’acord, malgrat puguem entendre i veurem en el futur 
quines propostes sorgeixen, que dels 150.000 euros que estaven destinats a 
l’Ortoll 100.000 vagin a manteniment de la ciutat, però podem entendre-ho si hi 



 

ha algunes propostes al darrere. I tampoc ens acaba de convèncer les 
decisions preses en l’àmbit de Cultura, com li vam traslladar a la regidora.  
Nosaltres hem insistit nombroses vegades que a Cultura li manca un Consell 
de la Cultura que projecti a llarg termini plans estratègics de desenvolupament 
de la cultura a Vilanova, i que no cada regidora nova prengui les seves 
decisions.  I en aquest cas, com ha estat en els tres casos anteriors, com a 
mínim, que són els que hem pogut revisar, s’ha tornat a produir el mateix, és 
una decisió política de la regidoria pertinent, legítima, d’eliminar o de reduir 
dràsticament dos festivals segueix sent presa per una regidora, per comptes 
d’aquest Consell que nosaltres proposem.   
 
En tot cas són una sèrie d’exemples que exemplifiquen perquè no és el nostre 
pressupost, a banda de que no ho és perquè de les nostres propostes 
programàtiques tampoc, a part del Pla General, tampoc, entenent la dificultat 
d’enguany, entenent l’excepcionalitat, tampoc hem volgut imposar-ne cap i 
demanar-ne cap.  No hem parlat en absolut de fer de la bicicleta un transport 
urbà a partir d’una partida pressupostària per transport urbà, habitual i normal a 
partir d’una partida pressupostària que pogués redefinir els espais 
d’aparcament de la ciutat, de circulació de la ciutat, etc.  No hem fet propostes 
ni com el pas sota via, ni cap de les que requereix unes partides 
pressupostàries a hores d’ara inexistents, i que per tant difícilment es poden 
reclamar.  Tampoc hem proposat enguany, perquè entenem que és 
excepcional, crear instruments financers que permetin contrarestar el poder 
dels bancs, com podrien ser caixes d’estalvi i crèdit cooperatives, l’impuls de la 
moneda social o tantes altres.  Totes aquestes, en tot cas, o les anirem 
proposant durant l’any o ens les guardem per als propers pressupostos, quan 
entenem que la situació d’excepcionalitat, de canvi de govern, d’inici del govern 
nou, hauran passat. 
 
L’assemblea de la CUP, doncs, va marcar partides a defensar més que 
projectes propis a negociar per tal d’encarar la negociació d’uns pressupostos 
que presentaven justament tres aspectes definitoris clau, al nostre entendre.  
Els primers, després de 12 anys de tripartit, amb una necessitat evident quan 
s’ha obert el meló dels números, de reestructuració, reajust i actualització de 
les partides.  Un segon aspecte definitori era el primer any d’un nou govern, 
que enteníem nosaltres que havia de començar amb algun tipus de proposta 
pressupostària aprovada sobre la taula.  I finalment, un tercer aspecte definitori 
és que hi havia un govern en minoria, amb força minoria, 9 contra 16, per dir-
ho d’alguna manera, o 9 front de 16, que requeria per tant d’un esforç major 
d’entesa per part dels grups de l’oposició.  I posàvem per tant unes línies al 
principi de la negociació, la major part dels quals, per no dir totes amb matisos, 
han estat complertes pel govern i per tant ens porten a posicionar-nos en forma 
d’abstenció en aquest Ple de pressupostos. 
 



 

Una primera premisa que portàvem nosaltres a l’hora de negociar era que no 
volíem, o en tot cas que no fos per part de... per voluntat nostra, deixar 
Vilanova sense pressupostos en un any de forta crisi, on els bancs i les caixes, 
com hem dit abans, estan mirant amb lupa l’ocasió per apretar encara més.  
Per tant, no podíem deixar, o en tot cas si hagués passat, que no fos per culpa 
nostra, deixar Vilanova sense pressupostos enguany. 
 
Defensàvem que no es retallés només en aquells aspectes sensibles als 
serveis públics, a la ciutadania, a l’atenció personal, etc., sinó que si s’havia de 
fer... a les subvencions a les entitats, etc., sinó que si s’havia de fer també es 
fes en aquelles partides supèrflues que nosaltres vam intentar glossar en un 
document presentat el mes de novembre, en què hi havia 20 propostes de 
retallades en els lloguers dels locals, en comissaries, etc., que enteníem 
nosaltres que es podien fer: la grua, etc., i que en bona part s’han intentat fer, 
per a nosaltres algunes de forma insuficient, però que sí que s’han intentat fer.  
 
Enteníem que era clau defensar diferents partides, el volum de diferents 
partides, que no es podia carregar la crisi contra els treballadors públics, que 
no podien ser la moneda de canvi amb la qual es fessin els reajustos per poder 
pagar llavors els bancs, no era aquesta la moneda de canvi que nosaltres 
volíem.  S’ha complert.  Defensàvem que els serveis socials s’havien de 
mantenir com una partida intocable i oberta a l’agreujament de la crisi 
justament.  I en grosso modo s’ha complert.  Defensàvem –i aquí ha estat un 
escull en la negociació- mantenir i augmentar la formació ocupacional perquè 
el gran nombre d’aturats poguessin reciclar-se, formar-se, aprendre, en les 
línies que es cregués pertinent, en les línies que es veiés per on avançava 
l’economia, perquè quan es tornés a activar la circulació de diners hi hagués 
mà d’obra, hi hagués classe treballadora preparada a Vilanova per afrontar les 
inversions que calguessin, per afrontar l’arribada de les empreses que 
calguessin, perquè hi hagués una població treballadora preparada per afrontar 
la reactivació econòmica.  
 
En tot cas, la precipitació dels esdeveniments de l’IMET, que nosaltres ja... 
amb els quals ja vam mostrar la nostra disconformitat en com van succeir els 
tempos, les formes, etc., doncs ha posat justament problemes a l’hora de 
negociar els pressupostos a darrera hora, i per això en bona part la necessitat 
de les dues setmanes més que nosaltres també vam reclamar finalment per tal 
de poder acotar la lectura dels pressupostos i la seva negociació.  Vam 
demanar, i així finalment es va fer en un Ple extraordinari que van impulsar 
finalment Iniciativa i el Partit Socialista, però ja havíem demanat des de fa anys 
l’inici de la revisió del Pla General, i enteníem aquesta al principi d’un govern, 
al principi d’un mandat, fons de la crisi econòmica... és a dir, si alguna cosa 
tenim clara ara és que la crisi econòmica no es desfà l’any que ve, ni es desfà 
l’altre, sinó que ha vingut aquí per quedar-se durant un temps i a més a més ha 



 

vingut aquí per destruir el sector de la construcció, principalment.  Ara era el 
moment de revisar el Pla General Urbanístic. 
 
I cinquè, que nosaltres no l’havíem posat al principi, però que degut a les 
propostes del govern i malgrat que vam intentar fer algunes contrapropostes i 
arribar a algun acord, vam haver de demanar finalment que es retirés la 
proposta del govern, o en tot cas que es posposés i que se sotmetés a un 
debat més ampli sobre la zona, etc., que era la preservació de l’Ortoll, per tant 
la no obertura dels camins de l’Ortoll.   
 
Finalment, com a simple relat, quina ha estat la seqüència del posicionament 
de la Candidatura d’Unitat Popular, el relat polític que explica que ens 
presentem en aquest Ple per abstenir-nos.  No sabem si serà aquest el mateix 
marc que ens guiarà en els propers pressupostos, probablement no, la lectura 
serà diferent, el context serà diferent, però en aquest ja hem explicat els 
aspectes de context que ens acompanyaven a l’hora de prendre aquesta 
partida i, per tant, d’acabar tenint aquest posicionament. 
 
Nosaltres vam estar a les negociacions de les Ordenances fiscals al mes de 
novembre, i vam estar d’acord amb unes premises bàsiques de partida que 
eren que l’Ajuntament havia d’intentar d’alguna manera recaptar algun diner 
més per no trobar-se ara pressupostos amb una situació de pràctica fallida en 
el manteniment de serveis públics, en poder mantenir el mateix nivell dels 
serveis públics.  I vam entendre que era necessari perquè ens vam creure les 
xifres que se’ns havien donat, com ens les continuem creient en bona mesura 
actualment.  Són aquestes Ordenances fiscals que van... en bona part afecten 
les economies familiars, amb 10, amb 15 euros més l’any, amb 20 euros més 
l’any, que és una... per a moltes famílies una duresa, són les que permeten 
actualment comptar amb 600.000 euros més per a aquest pressupost.  Això no 
pot ser sempre així, no es pot estar sempre demanant a la població esforços 
per salvar una administració endeutada, una administració que ha fet una 
gestió que l’ha portat a tenir els recursos que té.  Però enteníem que aquesta 
era una situació excepcional a principis de mandat per fer i demanar aquest 
esforç. 
 
Vam demanar –per acabar el relat- un ajornament d’aquestes dues setmanes 
que hi ha hagut, un ajornament de dues setmanes del Ple de pressupostos, 
que estava previst per al 13 de febrer, bàsicament perquè quatre o cinc dies 
abans del Ple de febrer encara no s’havia entrat de ple en negociacions, 
encara estàvem coneixent les partides, encara estàvem sobretot amb l’IMET 
veien perquè havia anat la cosa així, havia anat una cosa... havien anat les 
coses així i per tant creiem que ha estat bo i ha estat una decisió encertada 
haver ajornat aquest Ple dues setmanes.  No era amb voluntat de fer 
emprenyar ningú, ni amb voluntat de xafar la guitarra a ningú, sinó que era 



 

amb voluntat justament de poder presentar-se en aquest Ple amb una 
abstenció i no un vot en contra, com era segurament la posició de partida de 
molts dels grups d’aquí, fins i tot de la Candidatura d’Unitat Popular. 
 
S’ha dit que la informació pressupostària ha estat donada amb molta antelació.  
Correcte, bastanta més que les anteriors ocasions bastant més detallada i, de 
fet, des de que hi ha el nou govern, les coses s’han de dir, tenim molt més 
accés, o almenys ens ho sembla, tenim molt més accés a la informació 
financera i econòmica i a les despeses.  Però el capítol I del pressupost la vam 
rebre dijous passat, tot s’ha de dir també.  Perquè ens arriba un full de 
Comissions Obreres on òbviament també denuncien que des de divendres 
passat tenen la informació sobre el capítol I, nosaltres des de dijous passat. 
 
Bé, i per acabar el relat, no va ser fins dijous passat justament que es van 
desencallar els darrers temes que porten a la CUP a posicionar-se per 
l’abstenció en aquest Ple de pressupostos.  Moltes gràcies. 
 
ALCALDESSA 
 
Gràcies, senyor Arrufat.  Senyor Rodríguez. 
 
SANTIAGO RODRÍGUEZ 
 
Gràcies.  Bé, per posicionar el grup del Partit Popular davant d’aquesta 
proposta de pressupostos i, si em permeten, jo voldria recordar que quan en 
les comisions pertinents vam començar a parlar dels pressupostos de l’any 
2012, si no recordo malament, era encara el desembre de l’any 2011, el nostre 
grup municipal va establir uns criteris que enteníem que eren els que tenien 
que complir aquests pressupostos.  I tinc que començar necessàriament 
recordant que aquest va ser el posicionament del Partit Popular per a aquells 
que pensen que el Partit Popular no ha fet cap proposta en cap moment, no sé 
si és que no se’n van enterar o no se n’han volgut enterar, però nosaltres sí 
que vam establir uns criteris generals que crèiem i creiem que han de complir 
aquests pressupostos.  I això ho vam fer perquè... i aquí m’enganxo d’alguna 
manera a un fil conductor que jo crec que totes les intervencions han seguit, tot 
i que alguna passant per Grècia i per Islàndia, jo crec que la proximitat doncs 
també és una característica d’uns pressupostos municipals, i la proximitat és 
que aquí a fora, al sortir d’aquesta sala, en una ciutat, en la nostra ciutat, hi ha 
una situació de crisis molt important.  I aquesta situació de crisis la pateixen els 
ciutadans, la pateixen les famílies i de retruc també la patim, la pateixen les 
administracions públiques, i la pateix l’Ajuntament com la pateix l’administració 
de la Generalitat, i la pateix també l’administració de l’Estat.  Faig esment 
d’aquestes altres administracions perquè indirectament també la nostra 



 

administració local es finança de recursos que aporten les altres 
administracions. 
 
ALCALDESSA 
 
Disculpi, senyor Rodríguez, demanaria silenci a la sala quan hi han 
intervencions.  Gràcies. 
 
SANTIAGO RODRÍGUEZ 
 
Gràcies, alcaldesa.  I en la mesura en què hi ha una crisis que afecta els 
ciutadans, afecta les empreses, afecta la societat i aquestes administracions 
també tenen menys ingressos, també hi ha menys possibilitats de cedir 
ingressos a l’administració local.  Per tant, aquest és el marc en el que ens 
movem i que no és ni pot ser en absolut aliè a l’elaboració del pressupost que 
en aquest moment tenim al davant. 
 
El regidor d’Hisenda, en la seva intervenció, esmentava diria jo tres grans 
elements, que són als que m’agafo.  Després feia cinc principis en els quals 
coincidim d’una manera important.  Jo crec que són tres elements que poden 
ser compartits absolutament per tots els grups d’aquest Ple.  En les 
intervencions que he sentit fins al moment he sentit elements que s’ajusten 
perfectament a aquests tres grans principis o premises que nosaltres enteníem 
i que, insisteixo, que va ser ja en el desembre que vam manifestar en la 
Comisió corresponent que enteníem que era allò que tenia que traspuar el 
pressupost de l’Ajuntament de Vilanova per a aquest exercici 2012.  I aquestes 
tres premises eren: en primer lloc contenció de la despesa.  No podíem 
continuar gastant com s’havia fet en anys anteriors, i per tant teníem que 
ajustar al màxim la despesa.  D’altra banda, perquè teníem, tenim en un entorn 
amb dificultat d’accés al mercat financer, per no dir impossibilitat, dificultats 
també d’incrementar la presió fiscal sobre la ciutadania, perquè ja té una 
situació prou difícil, i també uns requeriments de despesa, sobretot despeses 
financeres molt importants.  I concretament es deia: escolti’m, hi ha un 
increment de les despeses, de les amortitzacions de dos... aproximadament en 
números rodons, eh?, de dos milions i mig a cinc milions, no?  Es dupliquen.  
Bueno, però això no és culpa dels bancs, eh?, ens podem quedar molt 
descansats dient: els bancs tenen la culpa de tot.  Sí, segurament tenen culpa 
de moltes coses, no?, però clar, que haguem de pagar dos milions i mig 
d’amortització això no és culpa dels bancs, ni la situació que vivim tot és culpa 
dels bancs, perquè si aquest Ajuntament devem 52 milions d’euros en els 
bancs, és perquè algú els ha demanat, i algú els ha gastat.  Ara no entrarem 
en si s’han gastat bé o malament, segurament s’han gastat bé perquè estan 
aquí i estan a la ciutat, però clar, si estem ofegats pel deute amb els bancs la 
culpa no és dels bancs, la culpa és que hem demanat 52 milions d’euros en 



 

global, en números rodons, eh?, en els bancs i aquests 52 milions d’euros, 
escolti’m, pues s’han de tornar, i això no pot ser una sorpresa absolutament 
per a ningú.  Els deutes s’han de tornar.  I és en aquesta situació en la que 
diem: escolti’m, el pressupost d’aquest Ajuntament té que ser un pressupost de 
contenció de la despesa, d’austeritat, d’intentar ajustar els números, de no 
gastar més d’allò que sigui imprescindible.  I aquí hi han d’haver dos elements 
addicionals importants: un primer, no reduir en cap moment i per tant mantenir 
com a mínim, si es pot incrementar, incrementar la protecció social, per què?, 
per estar al costat dels ciutadans més febles, que són aquells que estan patint 
precisament aquesta situació.   
 
I per tant l’Ajuntament, com a administració més propera en el ciutadà, com a 
administració que para el cop de les urgències que tenen els ciutadans, que 
tenen les famílies davant d’una situació desesperant en molts casos, tenim 
l’obligació d’estar al costat dels ciutadans.  Per tant aquesta era una segona 
premisa que havíem expresat que tenien que reflectir els pressupostos. 
 
I una tercera premisa: no sortirem d’aquesta situació si no intentem fer algo 
perquè hi hagi una reactivació de la situació econòmica. I en això tenim 
possibilitats limitades, hi estem d’acord, des de l’Ajuntament tenim possibilitats 
limitades.  Esperem que el govern de la Generalitat, el govern de l’Estat 
adoptin mesures que puguin servir d’una forma més important i més ferma 
sortir d’aquesta situació, i en algun cas crec que s’està fent.  Però des del punt 
de vista municipal doncs tenim les possibilitats molt limitades, però dintre de 
les possibilitats que tenim, escolti’m, no escatimem recursos, entre cometes, 
perquè tampoc en tenim masses, per intentar incentivar i fer promoció de 
l’activitat econòmica, precisament per intentar generar llocs de treball i per 
ajudar la ciutadania a sortir d’aquesta situació en la que es troben en aquest 
moment.  
 
I aquests són els tres eixos, les tres premises que, insisteixo, des de desembre 
de l’any passat el nostre grup va posar sobre la taula.  És cert que nosaltres no 
hem entrat en una negociació de dir: escolti’m, miri, tregui’m 5.000 euros d’aquí 
i posi-me’ls allà, tregui’m 2.000 euros d’aquí i posi-me’ls allà, tregui’m els 
camins de l’Ortoll perquè a mi no m’agraden els camins de l’Ortoll, faci una 
altra cosa.  Miri, a nosaltres ens hagués agradat, no els camins de l’Ortoll, no, 
que s’hagués prolongat com déu mana el carrer Doctor Zamenhof fins al barri 
de Ribes Roges, perquè és una necessitat del barri de Ribes Roges, és una 
necessitat per a la mobilitat de la ciutat.  Això és el que ens hagués agradat a 
nosaltres.  Escolti’m, això no pot ser, per les circumstàncies que sigui, per les 
circumstàncies econòmiques, si vostès volen, bueno, escotin, doncs mirin, no 
podrà ser aquest any; d’acord, nosaltres no renunciarem ni molt menys.  Miri, 
ja que estan aquí, i aprofito per esmentar-los també, doncs també ens 
agradaria que s’arreglés el pas sota la via del carrer Llibertat.  No serà possible 



 

fer-ho aquest any, segur, bé, estem convençuts, no ens autoenganyem.  Ja 
ens agradaria que això fos possible, ja ens agradaria que fossin possibles 
construir el Pavelló Isaac Gàlvez que havia d’estar inaugurat fa no sé quants 
anys, o el Pavelló Poliesportiu de l’Arjau –per cert, que la subvenció es va 
cobrar, el pavelló no està fet i la subvenció es va cobrar.  Home, ja ens 
agradaria que es fessin moltes coses, però les possibilitats en aquest moment 
són les que són, i algunes són francament impossibles.  
 
No ens en amaguem tampoc que hi ha un altre factor important a l’hora de 
posicionar-nos en aquests pressupostos, i aquesta és la situació política 
d’aquest Ple.  Hi ha un govern en minoria i no hi ha una majoria clara que 
permeti garantir l’aprovació d’uns pressupostos, ni permet garantir l’aprovació 
d’un programa de govern de forma continuada.  Aquesta és una realitat, no hi 
és, i segurament per això aquests pressupostos han trigat tant de temps, 
perquè ha sigut necessari negociar a moltes bandes, negociar-ho amb moltes 
parts, parlar-ho amb moltes bandes.  I per tant el que el nostre grup tampoc no 
ha volgut fer, atès que insisteixo, eh?, no hi ha tampoc una alternativa en 
aquest equip de govern en minoria, el que el nostre grup no ha volgut fer ha 
estat posar predres en el camí i impossibilitar que hi hagi un pressupost, 
perquè el remei és pitjor que l’enfermetat.  El fet que no hi hagués un 
pressupost seria pitjor que hi hagués un pressupost, ni que fos de mínims, i al 
final el que tenim sobre la taula és un pressupost certament de mínims. 
 
Al final la valoració que nosaltres fem de la proposta que arriba a votació a Ple 
és que es compleixen a grans trets aquelles premises que indicava al 
començament.  S’ha fet un esforç, i ho dic a l’equip de govern, però òbviament 
no només és mèrit de l’equip de govern, és mèrit també de tots els treballadors 
de la casa, s’ha fet un esforç important en el capítol I, molt important en el 
capítol I, i això és d’agrair, és d’agrair per tots aquells treballadors de la casa 
doncs que fan també un esforç de col·laboració per tal d’intentar sumar-se a la 
contenció de la despesa, intentar sumar-se a l’austeritat que estem demanant 
també en la despesa municipal. 
 
L’increment de pressupost que hi ha bàsicament per la banda de les despeses, 
provenen de l’increment de, com dèiem abans, de les amortitzacions de crèdit.  
Després som conscients que hi ha hagut un esforç de retallar despesa, 
d’ajustar despesa, tant en el capítol de béns i serveis, encara que finalment 
s’incrementi percentual un 2 o un 3%, i també en el capítol de les 
transferències corrents, que s’ha intentat i s’ha aconseguit reduir el capítol de 
les transferències corrents. 
 
Sobre la voluntat d’apostar sobre la reactivació econòmica.  Nosaltres hem vist 
i hem detectat que el govern té una clara voluntat d’apostar per la promoció 
econòmica de la ciutat.  Recursos potser no n’hi haurà, no n’hi ha gaires, però 



 

hi ha una aposta, i això és innegable, hi ha una aposta i ho detectem, i en la 
mesura que ho detectem i en la mesura de que tinguem possibilitats el nostre 
grup donarà suport al govern per tal de millorar les accions de reactivació 
econòmica, des del punt de vista que sigui necessari, i ho farem.  I això ja és 
molt més del que hi havia en legislatures anteriors, perquè abans no hi havia 
recursos però tampoc hi havia aquesta clara voluntat que detectem ara en 
aquest moment. 
 
Finalment, sobre les polítiques socials es constata també que es compleix la 
premisa de mantenir i en alguns casos d’incrementar el suport a les persones, 
el suport a les famílies.  S’incrementa lleugerament respecte de la proposta 
inicial la formació a persones en situació d’atur, i per tant creiem que 
bàsicament es compleixen aquelles tres premises que es demanaven a l’inici. 
 
Tot i amb això, aquests no són els nostres pressupostos, com ja ho han dit 
altres grups municipals, però aquests tampoc no són uns pressupostos que 
permetin fer floritures.  Sí que ens permetem demana’ls-hi que hi hagi una 
vigilància i una prevenció i un seguiment acurat de l’execució del pressupost.  
Perquè el que no voldríem és que arribéssim al final de l’exercici i hi hagués 
una desviació important entre ingressos i despeses, perquè això complicaria 
més les coses de cara a propers exercicis.  Si som capaços de fer bé les coses 
durant l’exercici 2012, els pressupostos de 2013 podran ser diferents, però si 
durant el 2012 som incapaços de complir les previsions, segurament el 2013 
serà complicat.   
 
Per tant, i com a resum, si ens ho permeten, diríem que aquests són uns 
pressupostos d’excepcionalitat, no voldria dir que són uns pressupostos 
d’emergència, el que és d’emergència segurament és la situació, i els 
pressupostos són d’excepcionalitat, i per tant, per aquest motiu, el nostre grup 
s’hi abstindrà.  Gràcies. 
 
ALCALDESSA 
 
Gràcies, senyor Rodríguez.  Senyor Elena. 
 
JOAN IGNASI ELENA 
 
Gràcies.  A risc de repetir algun dels arguments, però crec que és un 
d’important en l’aprovació del pressupost, com comentava la senyora Sánchez, 
i per tant hi ha aquest evident risc.  Efectivament es produeixen aquests 
pressupostos en un context de crisi, no?, i en un context de crisi que està 
provocant atur, que està provocant pobresa a la nostra ciutat, al nostre país, i 
que segons com derivi en els propers anys –i alguns indicis ja comencen a 
haver-hi- hi han riscs reals de fractura social i de la convivència, sobretot des 



 

del moment en el que s’ha instal·lat, quelcom que sembla evident, i és que no 
sabem quin és el final d’aquesta crisi.  Una crisi que té moltes causes, és una 
crisi economicafinancera, però és una crisi també de valors, és una crisi 
conseqüència de l’especulació, de la cultura del diner fàcil, de l’obsessió per 
l’acumulació patològica de diner i de poder, i l’assimilació socialment d’aquesta 
acumulació a l’èxit, i l’èxit a la felicitat.   Un sistema financer voraç i sense límits 
i sense escrúpols, i que efectivament ha tingut valedors ideològics aquesta 
política, i feblesa ideològica també dels qui des d’altres àmbits l’havíem de 
combatre.  Un sistema polític i uns governants que no han sabut posar en el 
seu moment i en temps les coses al seu lloc, i defensar els ciutadans d’aquesta 
dinàmica i no parar i no saber i no voler dir prou al que estava passant.  I avui 
els mateixos que ens han dut fins aquí, les mateixes polítiques, la mateixa 
ideologia, els mateixos, com comentaven abans, que s’han forrat i que ens han 
arruïnat socialment i econòmicament, són els qui marquen aquestes polítiques 
i aquesta ideologia la recuperació, una recuperació que no arribarà si no 
existeix un canvi de paradigma i una concepció diferent de com s’ha de 
recuperar l’economica.  Naturalment en el context internacional, estatal i 
nacional, òbviament, no és una qüestió de caràcter local. 
 
No donar crèdit i no donar crèdit a l’economia i a les petites i mitjanes 
empreses ofegant l’economia i ofegant-les d’una forma tan brutal, especialment 
insisteixo, a les petites empreses, i imposant l’austeritat sense límits ni mesura 
a les administracions, en forma de reducció de serveis públics, de retallades, 
de privatitzacions de serveis públics i de pèrdua de drets, com la darrera 
reforma laboral, no és un camí que ens porti més a més recessió, a més atur, a 
més frustració, a més pobresa, a més por, que genera un context abonat per 
fer més fàcil l’imposar la involució en els drets socials i laborals.  I aquest és el 
pensament únic que ens ha portat fins aquí, una política i una manera 
d’entendre l’economia i d’entendre les coses que es circumscriu força en el 
nostre espai geogràfic, Europa, i que no és el que es practica en altres àmbits 
del planeta, amb independència fins i tot de la condició ideològica dels governs 
que hi ha a cada lloc.  I com la política és pedagogia, i per tant defensar allò 
que un creu, penso que també des d’aquí s’ha de defensar que les polítiques 
expansives del sector públic avui són necessàries, que la regulació de 
l’economia és imprescindible i fer-la al servei de la productivitat.  Que fixar 
exigències al sistema financer també ho és, i que fixar línies vermelles en la 
qualitat dels serveis públics i en els drets socials és indispensable.  
 
I diem això perquè justament és aquest el context de crisi, el context ideològic, 
no de la ciutat, sinó el context en el que estem, que ha provocat i que 
condiciona en gran mesura el pressupost municipal.  Una aturada de l’activitat 
econòmica en el nostre entorn, també per tant a la nostra ciutat, i per tant des 
de fa forces anys una reducció progressiva dels ingressos com a conseqüència 
de diferents activitats en forma de taxes i de preus públics a la nostra ciutat.  



 

Una reducció també dels ingressos provinents de l’Estat i de la Generalitat com 
a conseqüència d’aquesta aturada de l’activitat econòmica, puix que els 
nostres ingressos estan vinculats al producte interior brut, a la creació de 
riquesa, en aquest cas a l’IRPF.  Una austeritat generalitzada en forma de 
retallades i per tant de disminució de les inversions, que ha provocat que en 
aquests darrers quatre anys, cinc anys, el nostre pressupost municipal s’hagi 
vist mermat d’una forma extraordinària, en més de cinc, de sis millons d’euros, 
que ha provocat la impossibilitat en aquests dos darrers anys, per lleis des del 
meu punt de vista absurdes, impedir el fer inversions, i a més a més s’ha vist 
lligat a un increment brutal de les necessitats socials a les quals l’Ajuntament 
en aquests darrers anys, i ara també, està hi ha de donar resposta, en un 
context en el que ha estat un esforç ingent, garantir la qualitat dels serveis 
públics per una banda, i ho és ara també, i en som conscients, i per altra el 
garantir l’estabilitat i els drets laborals, no només dels treballadors municipals, 
sinó d’aquells que depenen de l’administració municipal. 
 
Però crec que cal dir que malgrat que des de l’Ajuntament és molt difícil, 
pràcticament impossible, marcar una orientació diferent, no és inevitable 
aquest tipo de política, no és inevitable aquestes pràctiques que s’estan portant 
a terme des de tots els estats, i que hi ha una altra manera de fer les coses.   
 
La segona idea és que penso que no hem de caure –i no són afirmacions que 
faci respecte a aquest pressupost, sinó parlo en el context general- en la 
resignació i en el resistencialisme.  Un pressupost no pot ser només, però ho 
ha de ser també, però no pot ser només un exercici comptable.  Ha de marcar 
orientacions, ha d’expresar voluntats i ha de ser un instrument al servei d’una 
idea de ciutat.  Naturalment conscient de les limitacions que existeixen 
enguany i que han existit a l’any anterior i l’any anterior i l’any anterior.  Però 
crec que el pressupost ha de tenir aquesta dimensió d’orientació, de visió, 
d’explicar quines són les orientacions de la ciutat i les seves prioritats. 
 
El Grup Municipal Socialista és conscient –ho expresava em sembla en Quim 
Arrufat i en Santi Rodríguez- que la ciutat necessita un pressupost.  I de les 
dificultats a més a més, naturalment, que del govern per aprovar-les, no en va 
ja s’ha repetit, estem pràcticament al mes de març, a dia 27.  I tenir la voluntat 
de ser i el deure de ser útils i constructius en cada moment, com a principal 
grup de l’oposició vam voler fer un conjunt de propostes, 10 propostes, que les 
vam quantificar i les vam posar negre sobre blanc, amb el risc que té 
efectivament de poder cometre errors o de dir alguna ximpleria, si em 
permeten l’expresió, perquè les poses negre sobre blanc, però crèiem que com 
a principal grup de l’oposició ho havíem de fer.  I que anaven bàsicament en 
tres direccions.  En primer lloc l’aposta pels serveis públics i el manteniment 
dels serveis públics de qualitat que s’ha dotat la nostra ciutat.  En segon lloc la 
reactivació econòmica, generar iniciatives de reacció econòmica.  En tercer lloc 



 

la defensa dels drets laborals dels treballadors públics i dels qui depenen de 
l’Ajuntament, dels treballadors que depenen de l’Ajuntament.  I amb una prèvia 
–es comentava abans- la petició de la retirada del projecte de l’Ortoll, que com 
saben el nostre grup es va posicionar en contra des del punt de vista 
urbanístic, per una banda, i també des del punt de vista de la mobilitat que vam 
considerar, i així ho vam calificar, d’una proposta poc sensata, i per això vam 
afirmar que no votaríem a favor ni abstenció d’un pressupost amb aquest 
projecte. 
 
Pel que fa a l’aposta pels serveis públics de qualitat.  Crec que l’Ajuntament ha 
de liderar la gestió i l’impuls dels serveis públics de la ciutat i que depenen de 
la ciutat.  Més enllà de les seves competències, més enllà del que estrictament 
la llei fixa que són les seves competències.  Per això la ciutat s’ha dotat 
d’instruments al servei d’aquest lideratge en la gestió i el govern d’aquests 
serveis públics, tant de salut, com és el cas del Consorci Sanitari del Garraf, en 
el qual participem amb tots els ajuntaments de la comarca; en matèria 
d’educació i d’ocupació i de formació, a través de l’IMET; i naturalment en les 
polítiques adreçades a les persones depenents, com és el cas del Consorci de 
Serveis a les Persones, insisteixo, amb independència de quines eren les 
competències i de quines són les competències municipals.   
 
En aquest sentit vam expresar en el nostre document la preocupació per la 
davallada de recursos adreçats a l’IMET.  Demanàvem també una ampliació 
dels recursos destinats a les polítiques socials, a serveis socials, i el 
compromís de que les partides finalistes que anessin adreçades a les 
polítiques socials que puguin arribar durant l’any, vagin destinades a aquestes 
polítiques socials, naturalment, però no vagin en detriment de l’aportació 
municipal que ja es fa.  I evidentment fèiem també una proposta en el sentit de, 
amb la voluntat de tenir una actitud proactiva en la lluita per l’escola Pasifae, 
que es fixés una partida la qual permetés oferir a la Generalitat fer el projecte, 
fer el projecte el propi Ajuntament, per anar adelantant temps per a la possible 
construcció en el futur d’aquesta escola. 
 
Pel que fa referència a l’IMET, s’ha dit, s’ha incrementat substancialment la 
partida destinada a l’IMET amb 230.000 euros.  S’ha incrementat també, més 
simbòlicament però amb el compromís de que les partides finalistes no vagin 
en detriment de les altres, les partides adreçades a Serveis Socials.  I pel que 
fa referència al projecte de la Pasifae, a nosaltres els hi hem de dir que no ens 
agrada la negativa, perquè ens preocupa quin pot ser el final d’aquest procés, 
però l’argument del govern era dir: nosaltres estem lluitant perquè sigui la 
Generalitat qui ho faci, i que faci per tant també el projecte, i per tant que 
també el pagui.  I en aquest sentit doncs si hi ha el compromís per part del 
govern de la Generalitat de fer-lo, millor, però en tot cas sí que nosaltres 



 

creiem que ens hem d’oferir per ser proactius en la defensa d’aquesta escola i, 
per tant, oferir alternatives a la Generalitat que els hi faci més difícil dir que no. 
 
El segon eix és el de la reactivació econòmica, no?, que des del nostre punt de 
vista ha d’estar informat aquesta política de reactivació econòmica des de la 
perspectiva de la diversificació i de l’aposta per nínxols concrets, és a dir, no 
una mica de tot ni vendre iniciatives a pes, sinó la diversificació i l’aposta per 
nínxols concrets d’activitat i liderar la comarca, i des d’aquest punt de vista 
l’aposta, el projecte NODE de la comarca, que pensem que és molt, molt i molt 
important. 
 
I cal seguir, per tant, uns principis que ens informin i seguir un conjunt 
d’estratègies que des del meu punt de vista, des del nostre punt de vista, són 
molt importants.  En primer lloc la transformació del sector de la construcció, 
perquè hi ha molta i molta gent en aquests moments, tots som conscients, a la 
nostra ciutat que estan a l’atur i que provenen aquest sector.  Des d’aquesta 
perspectiva la importància de l’IMET, vinculat a la transformació d’aquestes 
persones per ser útils per a altres tasques, és molt i molt important.  Com ho és 
també les polítiques de rehabilitació i de foment de la rehabilitació que genera 
més llocs de treball que la construcció, i que poden ser les apostes de futur, 
que pot ser una aposta de futur a la nostra ciutat.  En aquest sentit, la proposta 
d’incrementar la partida i de pensar alguna partida més en el pressupost 
d’inversions quan aquest es pugui produir, com anunciava i avançava el senyor 
Gargallo, ens sembla que és important i que és necessari.  En aquest sentit, 
una de les coses que nosaltres proposàvem també, i que ha estat acceptada, 
és la creació d’aquesta Comisió entre el govern i l’oposició, per parlar de en 
què destinar els recursos que arribin per poguer fer un pressupost d’inversions, 
amb la prioritat doncs de, com anunciava, de pagar deutes anteriors, però 
quines són les prioritats que ha de tenir el pressupost d’inversions.  
Transformació, per tant, del sector de la construcció. 
 
Turisme de qualitat.  I pensem que s’ha de definir una marca, un producte, no 
podem ser alhora turisme familiar, turisme d’oci nocturn, no podem ser a més a 
més una capital comercial portuària, no podem ser-ho tot alhora, cal prioritzar, 
cal prioritzar.  Per tant, definir un producte i uns destinataris que, des del nostre 
punt de vista, són l’àrea metropolitana i l’eix diagonal.  I de la mateixa manera 
també un tercer sector, que és el comercial, en el que s’ha fet una aposta 
durant aquests anys de millora de l’espai públic al servei de la convivència i al 
servei de la millora de les condicions de vida de la gent que viu en aquests 
barris, però també al servei del comerç, de l’activitat econòmica, de l’activitat 
comercial, del comerç de proximitat.  I en aquest sentit anava la nostra 
proposta, ja vam anunciar-la fa vint dies, del pas sota la via, que crèiem que 
era una de les prioritats que s’havia de fer en el cas de que s’aprovés un 
pressupost d’inversions.  Perquè efectivament les inversions han d’estar al 



 

servei, per això aquesta ciutat mai ha fet aeroports, sinó que ha d’estar al 
servei de l’activitat econòmica i de la millora de les condicions de vida de la 
gent de la ciutat, que per això s’han fet les inversions durant tots aquests anys. 
 
I un altre vector necessàriament és l’industrial, el que mantenir la indústria i 
resoldre alguns trasllats que necessita, d’indústries que necessita fer aquesta 
ciutat, l’aposta per un nou sector, per nova activitat econòmica, per un nou 
sector econòmic per a nosaltres vinculat necessàriament a les tecnologies per 
la dependència, perquè la nostra ciutat té molt avançat en aquesta direcció, 
perquè té un entorn propici, perquè hi ha grups d’investigació potents a la 
nostra ciutat, perquè té un Consorci de Serveis a les Persones amb gent 
qualificada, perquè hi ha experiència i perquè a més a més és una de les 
prioritats que existeixen a Europa, a l’Estat i a Catalunya de financiació de 
clústers destinats a activitats concretes.   Pensem que aquest és el nínxol de 
futur de l’activitat vinculada a la indústria a la nostra ciutat. Naturalment l’àmbit 
dels emprenedors, amb experiències com el cowork, que s’han de d’estendre a 
altres indrets de la ciutat i que naturalment la PIVSAM pot fer un paper molt 
important en aquest sentit.   
 
És per això, per aquests eixos que nosaltres demanàvem i vam proposar la 
revisió del Pla General, tal com vam explicar el dia del Ple.  Com un instrument 
central també a l’hora de dibuixar la nostra ciutat al servei de l’activitat 
econòmica.  
 
I un tercer eix és la defensa dels drets dels treballadors públics.  Vagi per 
endavant que nosaltres no tenim això que han dit que van rebre... la llista del 
capítol I, nosaltres dijous ni abans l’hem rebuda.  Hem vist avui una sèrie de 
queixes que nosaltres... per part dels representants sindicals que seguirem i 
que ja parlarem a les comisions informatives respectives, però en tot cas 
nosaltres vam proposar quelcom que el govern ha afirmat que es compromet i 
que a més a més ho ha fet el senyor Gargallo en aquesta intervenció, en el 
sentit de demanar que no s’acomiadi a cap treballador, ni municipal, ni de les 
empreses que depenen de l’Ajuntament, ni que tenen concessionades 
l’Ajuntament, com a conseqüència dels ajustos que es facin de les partides 
pressupostàries.  En aquest sentit així s’ha compromès el govern i pensem que 
això també ens ajuda a prendre una posició amb relació al pressupost que no 
sigui de la negativa. 
 
Pensem que hi ha d’haver un pressupost d’inversions, en la mesura que sigui 
possible, com anunciava el regidor Gargallo.  En aquest sentit volem parlar de 
quines han de ser les prioritats d’aquestes inversions en el cas de que es 
produeixi. 
 



 

Finalment, aquest naturalment no és el nostre pressupost.  Hem fet l’esforç 
d’incorporar deu mesures, de proposar deu mesures, negre sobre blanc, que 
crèiem necessàries per a la ciutat i que pensàvem que podien contribuir a 
aprovar el pressupost municipal avui.  Volem agrair al govern la receptivitat que 
hi ha hagut per fer possible aquest vot del grup socialista i sobretot, i sobretot 
l’acceptació d’un conjunt de propostes que ens sembla que són molt... poden 
ser positives per a la ciutat.  Aquest vot naturalment no és un aval a la política 
del govern, és un compromís per una oposició útil i responsable, és un 
compromís amb els ciutadans de Vilanova i la Geltrú. 
 
ALCALDESSA 
 
Moltes gràcies, senyor Elena.  Si no hi han més paraules, passaríem a la... 
 
JOAN IGNASI ELENA 
 
Em pensava que ho havia dit.  I és tot això que ens porta a votar abstenció. 
 
ALCALDESSA 
 
Gràcies, senyor Elena.   
 
Per tant, com que no han quedat preguntes pendents al govern, si els hi 
sembla passaríem a la votació.  Vots a favor del pressupost?  Vots en contra?  
Abstencions?  S’aprova amb els vots a favor del govern i l’abstenció de la resta 
de grups del Consistori. 
 
Jo els hi voldria agrair a tots les intervencions i la voluntat de fer possible 
l’aprovació d’aquest pressupost.  Des del govern municipal s’ha volgut treballar 
un pressupost d’entesa, un pressupost que reflectís, en la mesura de lo 
possible, les diferents visions dels grups municipals que conformen aquest 
Consistori.  Ha estat, per tant, un pressupost que suma, que demostra una 
forma de fer i d’entendre la política que volem mantenir més enllà de les 
aritmètiques del Ple, perquè hi creiem.   
 
El pressupost per a nosaltres reflexa tres prioritats que són bàsiques per a 
aquest govern, i són les següents –el regidor ja les ha expresat, però sí que les 
voldria recalcar-, que són: potenciar les polítiques socials per fer front a l’actual 
situació de molts ciutadans/anes, dinamitzar l’economia de la ciutat i sanejar 
l’Ajuntament i fer un pressupost equilibrat.   Aquestes tres línies bàsiques són 
les que fan per al govern que aquest sigui un pressupost potent.  
 
Ho hem fet. La complicitat entre tots ha estat d’una maduresa política molt 
important.  Hem pensat més enllà de la ciutadania i en la ciutat, que en rèdits 



 

polítics a curt termini.  De veritat, des de l’Alcaldia moltes gràcies per aquesta 
lliçó de maduresa a tots. 
 
Ara tenim el primer pressupost aprovat i ara cal desenvolupar-lo.  Des del 
govern municipal ens comprometem a fer-ho amb transparència, com hem 
estat demostrant des del primer dia, valentia, exigència i modernitzant 
l’estructura municipal perquè s’adapti als nous temps.  I, per descomptat, que 
fent un acurat seguiment de la seva execució, per evitar possibles desviacions. 
 
A partir d’aquí els proposo que continuem treballant un gran Pacte de Ciutat 
centrat en dos punts bàsics: l’estabilitat pressupostària i l’impuls de l’economia 
local.  Jo crec que la discusió, el treball que hem durant dos mesos i mig per 
fer avui possible l’aprovació d’aquest pressupost, amb nou reunions, nou 
comisions informatives, quatre versions senceres del pressupost, ha estat un 
pas molt important per arribar a aquest consens, a aquesta manera de veure 
els temes de la ciutat que ens portin a una línia de treball unificada i conjunta 
en els temes importants.  Per tant, els agraeixo la feina feta, la predisposició i 
els encoratjo a continuar treballant plegats d’aquesta manera.  Moltes gràcies a 
tots per la seva col·laboració. 
 
Per tant, donem per tancat aquest punt. 
 
Es vota la proposta, la qual s’aprova amb el resultat següent: 
 
  Vots a favor: CiU (9) 
  Abstencions: PSC, PP, CUP i ICV (15) 
 

 8. SERVEIS A LES PERSONES.  DONAR COMPTE DE L’ACORD DE 
LA JGL DE 14 DE FEBRER DE 2012, SOBRE LA PRIMERA 
ACTUALITZACIÓ DEL PLA ESPECÍFIC MUNICIPAL PEL 
CARNAVAL 2012. 

 
ALCALDESSA 
 
I passem al següent punt de l’ordre del dia.  Senyor secretari. 
 
El secretari llegeix la part dispositiva de l’acord següent: 
 
Es dóna compte de l’acord de la Junta de Govern Local de 14 de febrer de 
2012,  que diu literalment el següent: 
 
“S’acorda: 
 



 

PRIMER. Aprovar la documentació adjunta a l’expedient, corresponent a la 
primera actualització el Pla Específic Municipal pel Carnaval 2012 (PEM pel 
Carnaval 2012). 
 
SEGON. Ratificar l’aprovació d’aquest acord en la sessió del Ple ordinari de 
27 de febrer de 2012. 
 
TERCER. Remetre la documentació aprovada als Serveis Territorials de 
Protecció Civil a Barcelona, de la Direcció General de Protecció Civil, per al 
seu coneixement.” 
 
ALCALDESSA 
 
Gràcies, senyor secretari.  Senyor Sánchez. 
 
FRANCESC XAVIER SÁNCHEZ 
 
Bona tarda.  Simplement és una actualització de les dades que ja es 
contenien en el Pla que ja existia, per tant és una actualització de noms i de 
càrrecs.  No dic res més. 
 
ALCALDESSA 
 
Molt bé.  Gràcies, senyor Sánchez.  És donar compte, per tant, si no hi han 
paraules, passem al següent punt de l’ordre del dia. 
 

  9. SOCIETAT DEL CONEIXEMENT I SERVEIS PERSONALS 
SECTORIALS. CANVIS EN LA DESIGNACIÓ DE 
REPRESENTANTS MUNICIPALS ALS CONSELLS ESCOLARS 
DELS CENTRES EDUCATIUS DE LA CIUTAT. 

 
ALCALDESSA 
 
El punt número 9 són canvis en la designació de representants municipals als 
Consells Escolars dels centres educatius de la ciutat.  Senyor secretari. 
 
El secretari llegeix la part dispositiva de la proposta següent: 
 
Vista la renúncia al seu càrrec de regidor del Sr. JAUME MUNNÉ I MUNNÉ. 
 
Vist que estava nomenat representant municipal als Consells Escolars de 
diversos centres educatius de la ciutat, per acord del Ple de l’Ajuntament de 12 
de desembre de 2012. 
 



 

La Comissió Informativa de Societat del Coneixement i Serveis Personals 
Sectorials proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció de l’acord següent: 
 
“Nomenar la Sra. BLANCA ALBÀ I PUJOL com a representant municipal als 
consells escolars dels centres educatius de la ciutat que s’indiquen a 
continuació: 
   Centre educatiu 
 
   ESCOLA EL MARGALLÓ 
   INSTITUT F. X. LLUCH I RAFECAS 
   ESCOLA D’ADULTS TERESA MAÑÉ 
   ESCOLA SANT BONAVENTURA.” 
 
ALCALDESSA 
 
Gràcies, senyor secretari.  Són els canvis que es produeixen degut al canvi de 
regidors que hi ha hagut.  Hi ha alguna paraula sobre aquest tema?  Passem a 
la votació.  Vots a favor?  Vots en contra?  Abstencions?  S’aprova per tant 
amb els vots a favor del govern i l’abstenció de la resta de grups.  Moltes 
gràcies. 
 
Es vota la proposta, la qual s’aprova amb el resultat següent: 
 
  Vots a favor: CiU (9) 
  Abstencions: PSC, PP, CUP i ICV (15) 
 

 
10. SERVEIS A LA CIUTAT I PARTICIPACIÓ. AUTORITZAR L’AMTU 

PERQUÈ REPRESENTI L’AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA 
GELTRÚ DAVANT LA GENERALITAT DE CATALUNYA I L’ATM, 
PEL QUE FA A LA MILLORA DEL TRANSPORT PÚBLIC 
COL·LECTIU URBÀ DELS MUNICIPIS ASSOCIATS A L’AMTU. 

 
ALCALDESSA 
 
Passem al següent punt de l’ordre del dia, que és autoritzar l’AMTU perquè 
representi l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú davant la Generalitat de 
Catalunya i l’ATM, pel que fa a la millora del transport públic col·lectiu urbà 
dels municipis associats a l’AMTU.  Senyor secretari. 
 
El secretari llegeix la part dispositiva de la proposta següent: 
 
I. El 2n Conveni formalitzat en data 7 de juliol de 2010, entre el Sr. Manel 
Nadal i Farreras, en qualitat de Secretari per a la Mobilitat del Departament de 



 

Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya (DPTOP) i 
de President del Comitè Executiu i Director general de l’Autoritat del Transport 
Metropolità (ATM) i, l’Il·lm. Sr. Josep Mayoral Antigas, en qualitat de president 
de l‘Agrupació de Municipis titulars del servei de Transport Urbà (AMTU), té per 
objecte la millora del transport públic col·lectiu urbà dels municipis associats a 
l’AMTU, mitjançant l’increment dels ajuts a municipis per a la millora del 
transport urbà que actualment atorga la Generalitat de Catalunya en aquest 
àmbit. La durada d’aquest conveni és de 2010 al 2014. 
 
II. L’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú és membre associat de l’AMTU, segons 
l’acord adoptat pel Ple de l’Ajuntament en la sessió celebrada el dia 7 de maig 
de 2001. 
 
III. En el pacte segon, lletra B, primer apartat, de l’esmentat conveni, 
s’estableix que: “L’AMTU es compromet a: Obtenir dels ajuntaments d’aquests 
municipis, que tinguin interès en beneficiar-se de les mesures de foment de la 
Generalitat de Catalunya, l’autorització expressa per a actuar, en representació 
seva, com a interlocutora única davant la Generalitat de Catalunya i l’ATM, en 
l’acompliment d’aquest conveni.” 
 
Considerant que l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú té interès en acollir-se a 
les ajudes que resulten de l’esmentat conveni i, alhora, i a petició de l’AMTU, 
entenc procedent l’autorització a què es fa referència en el paràgraf anterior, tal 
i com es va fer pel 1r Conveni 2007-2010. 
 
Per tot això, i d’acord amb les competències previstes en el Text Refós de la 
Llei Municipal de Règim local de Catalunya, la regidora de Serveis a la Ciutat i 
Participació proposa al Ple de l’Ajuntament que aprovi el següent:  
 
ACORD: 
 
“PRIMER. Autoritzar a l’Agrupació de Municipis amb Transport Urbà (AMTU) 
per tal que representi a l’Ajuntament de VILANOVA I LA GELTRÚ, al efectes 
que s’estableixen en el pacte segon, lletra B, paràgraf 1., del conveni 
formalitzat el dia 7 de juliol de 2010, entre el DPTOP- ATM i l’AMTU (objecte 
de transcripció en la part expositiva d’aquesta proposta), l’objecte del qual és la 
millora del transport públic col·lectiu urbà dels municipis associats a l’AMTU. 
L’expressada autorització s’enten tant àmplia en dret com sigui menester, en el 
marc dels drets i obligacions que es recullen en el conveni de referència. 
 
SEGON. Comunicar l’acord antecedent al Departament de Territori i 
Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, a l’ATM i a l’AMTU.” 
 
 



 

 
ALCALDESSA 
 
Gràcies, senyor secretari.  Senyora García. 
 
GLÒRIA GARCÍA 
 
Sí, gràcies alcaldessa.  És otorgar poders a l’AMTU, tal i com ha llegit el 
secretari, perquè actuï com a interlocutor únic davant de l’ATM i la Generalitat 
de Catalunya. 
 
ALCALDESSA 
 
Molt bé, gràcies.  Alguna paraula?  Doncs passem a la votació.  Vots a favor de 
la proposta?  Vots en contra?  Abstencions?  S’aprova amb els vots a favor... 
per unanimitat. 
 
Es vota la proposta, la qual s’aprova per unanimitat dels presents. 
 
 

11. PROMOCIÓ DE LA CIUTAT. DONAR COMPTE DE L’ACORD DE 
JGL DE 24 DE GENER DE 2012, PEL QUAL S’APROVA EL 
CONVENI ENTRE L’AJUNTAMENT I LA FEDERACIÓ 
D’ASSOCIACIONS PEL CARNAVAL 2012. 

 
ALCALDESSA 
 
Passem al següent punt.  És el punt número 11, que és donar compte de 
l’acord de la Junta de Govern de 24 de gener de 2012, pel qual s’aprova el 
conveni entre l’Ajuntament i la Federació d’Associacions pel Carnaval 2012.  
Senyor secretari... 
 
És el conveni.  Senyora Riba... 
 
MARIJÓ RIBA 
 
Bona tarda.  Només doncs per donar compte del conveni d’aportació a la FAC, 
a la Federació d’Associacions del Carnaval, per tirar endavant aquest 
Carnaval que ja hem tingut.  Que no hi ha hagut cap problema i des d’aquí 
m’agradaria aprofitar per agrair doncs als responsables de la FAC, i crec que 
si ho faig en nom de tot aquest Consistori no m’equivoco, d’agrai’ls-hi l’esforç 
que han fet una vegada més per fer-nos gaudir d’aquesta setmana que hem 
passat.  Gràcies. 
 



 

ALCALDESSA 
 
Gràcies, senyora Riba.  Alguna paraula sobre aquest tema?  D’acord. 
 
L’acord del qual es dóna compte és el següent: 
  
“S’acorda: 
 
PRIMER. Aprovar el conveni de col·laboració amb la FEDERACIÓ 
D’ASSOCIACIONS PER CARNAVAL (FAC) per l’any 2012, el qual s’adjunta i 
figura com a annex I al present acord. 
 
SEGON. Aportar la quantitat de CENT MIL EUROS  (100.000 €) a la FAC, la 
qual es farà efectiva en dos terminis: 80.000 € (80%) durant  el mes de febrer i 
20.000 € (20%) restant en el termini de dos mesos de la presentació dels 
justificants i la memòria corresponent, d’acord amb el punt cinquè del pacte 
segon de d’esmentat conveni. L’import total de 100.000 euros es carregarà a 
l’aplicació pressupostària 31.330.226.0608 Cultura Popular i Tradicional del 
pressupost de despeses d’aquest any. 
 
TERCER.  La vigència d’aquest conveni s’estableix per un termini d’un any. 
 
QUART. Es faculta l’Il·lma. Sra. Alcaldessa i la regidora de Cultura  per a la 
signatura d’aquest conveni i de quanta documentació sigui necessària a 
l’efecte. 
 
CINQUÈ.  Donar compte d’aquest acord en el proper Ple que es celebri.” 
 

12. PROMOCIÓ DE LA CIUTAT. DONAR COMPTE DE L’ACORD DE 
JGL DE 24 DE GENER DE 2012, PEL QUAL S’APROVA EL 
CONVENI DE COL·LABORACIÓ AMB L’OBRA SOCIAL DE LA 
CAIXA DEL PENEDÈS PER CONTRIBUIR A LES DESPESES DEL 
PROJECTE “LLEGAT JOAQUIM MOLAS A LA BIBLIOTECA 
MUSEU VÍCTOR BALAGUER”. 

 
ALCALDESSA 
 
Doncs passem al següent punt, que és donar compte de l’acord de la Junta de 
Govern del 24 de gener, pel qual s’aprova el conveni de col·laboració amb 
l’Obra Social de la Caixa del Penedès per contribuir a les despeses del 
projecte “Llegat Joaquim Molas a la Biblioteca Museu Víctor Balaguer”. 
 
Senyora Riba. 
 



 

MARIJÓ RIBA 
 
Sí, de fet és un conveni signat amb Caixa del Penedès, que ens aporta 76.000 
euros, per fer una adequació a la institució balagueriana per poder acollir el 
Llegat Molas, que és la biblioteca personal del doctor Joaquim Molas, també 
del seu pare i avi.  Estem parlant de 22.000 volums que vindran a completar 
també, diguem, el Projecte Balaguer.   Aquests volums són en bona part part 
de la història de la literatura i de la història catalana, del nostre país, i en 
aquest sentit sembla que vingui a completar el Projecte Víctor Balaguer.  
 
ALCALDESSA 
 
Gràcies, senyora Riba.  Alguna paraula sobre aquest tema?  D’acord, doncs. 
 
L’acord del qual es dóna compte és el següent: 
 
“S’acorda: 
 
PRIMER.  Aprovar el conveni de col·laboració amb l’Obra Social de la Caixa 
del Penedès, per contribuir a les despeses del projecte “Llegat Joaquim Molas 
a la Biblioteca Museu Víctor Balaguer”. 
 
SEGON. Facultar l’Il·lma. Sr. Alcaldessa per a la signatura del conveni. 
 
TERCER. Donar compte al Ple en la propera sessió que es celebri.” 

 
13. PROMOCIÓ DE LA CIUTAT. RATIFICAR L’ACORD DE JGL DE 7 

DE FEBRER DE 2012, PEL QUAL ES DÓNA DE BAIXA 
L’AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ DE L’ASSOCIACIÓ 
PACTE INDUSTRIAL DE LA REGIÓ METROPOLITANA DE 
BARCELONA. 

 
ALCALDESSA 
 
El punt número 13, que és ratificar l’acord de la Junta de Govern del 7 de 
febrer de 2012, pel qual es dóna de baixa l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú 
de l’Associació Pacte Industrial de la Regió Metropolitana de Barcelona. 
 
El text de la proposta que es porta a aprovació és el següent. 
 
Atès que la Comissió de Govern del dia 8 de setembre de 1997 va aprovar 
l'adhesió, com a soci fundacional, a la l'Associació del Pacte Industrial de la 
Regió Metropolitana de Barcelona donada la vocació industrial del nostre 
municipi. 



 

 
Atès que el Ple de la Corporació del dia 22 de setembre de 1997 va ratificar 
l'acord pres a la Comissió de Govern relatiu a l'adhesió de l'ajuntament de 
Vilanova i la Geltrú a l' Associació del Pacte Industrial de la Regió 
Metropolitana de Barcelona. 
 
Atès que aquesta adhesió comporta una quota anual que actualment és de 
2.772,69 euros anuals. 
 
Atès que la finalitat de l'Associació del Pacte Industrial de la Regió 
Metropolitana de Barcelona contribuir a millorar les condicions del progrés 
econòmic i social del territori de la Regió metropolitana a través de la promoció 
econòmica i social, promoure i difondre les mesures per aconseguir 
incrementar el pes actual del sector industrial dins l'àmbit metropolità que 
contribueixin a la creació de noves empreses i nous llocs de treball. 
 
Atès que les actuacions que ha dut a terme l'Associació del Pacte Industrial de 
la Regió Metropolitana de Barcelona per a la promoció econòmica i social per 
promoure i difondre les mesures per aconseguir incrementar el pes actual del 
sector industrial al nostre municipi no justifica el pressupost que destinem a 
l'esmentada associació. 
 
Atès que l'art. 11.a dels Estatuts de l'Associació del Pacte Industrial de la 
Regió Metropolitana de Barcelona preveu que els membres es puguin separar 
de l'Associació voluntàriament. 
 
Atès que la Junta de Govern Local del passat dia 7 de febrer va adoptar, entre 
altres acords, el de sol·licitar al Comitè Executiu de l'Assocaició del Pacte 
Industrial de la Regió Metropolitana de Barcelona la baixa voluntària amb data 
des de l'1 de gener de 2012 i donar de baixa la quota corresponent. 
 
És per això que la regidoria de Promoció Econòmica i Turisme proposa al Ple 
de la Corporació, l'adopció del següent 
 

ACORD 
 
 
“PRIMER. Ratificar l'acord de la Junta de Govern Local del dia 7 de febrer pel 
qual s'aprova sol·licitar al Comitè Executiu de l'Associació del Pacte Industrial 
de la Regió Metropolitana de Barcelona la baixa voluntària de l'Ajuntament de 
Vilanova i la Geltrú amb data des de l'1 de gener de 2012 i donar de baixa la 
quota corresponent. 
 
SEGON. Notificar el present acord a l'interessat.” 



 

 
GERARD FIGUERAS 
 
Gràcies, senyora alcaldesa.  Simplement per donar compte que, tal com vam 
explicar a la Comisió Informativa del passat divendres, aquesta diguem 
mesura respon a la necessitat de prioritzar de l’Ajuntament i per part de la 
Regidoria de Promoció Econòmica també de prioritzar en quines xarxes 
podem ser i en quines no, i per tant doncs amb la voluntat simplement 
d’estalviar per a l’exercici d’aquest any, doncs entre 2.000 i 3.000 euros que 
costa la quota a la ciutat per tal de participar en aquesta xarxa, vam prendre la 
decisió de donar de baixa.  No és una decisió que no veiem irreversible en 
propers exercicis pressupostaris, en la que la situació econòmica de 
l’Ajuntament millori, però sí que els demanem doncs de poder-ho ratificar, ja 
que aquests diners els podem destinar també a promoció industrial de la ciutat 
amb polítiques i iniciatives pròpies que puguem impulsar com a govern 
municipal.  Moltes gràcies. 
 
ALCALDESSA 
 
Moltes gràcies, senyor Figueras.  Alguna paraula sobre aquest tema?  Per 
tant, passem a la votació.  Vots a favor?  Vots en contra?  Abstencions?  No 
han votat vostès...  
 
(Ens pensàvem que era donar compte) 
 
No, és ratificar.  A favor?  Per tant, s’aprova per unanimitat.  Gràcies. Per tant 
queda aprovat aquest punt per unanimitat. 
 
Es vota la proposta, la qual s’aprova per unanimitat dels presents. 
 
ALCALDESSA 
 
Si els hi sembla, portem dues hores de Ple, fem deu minuts de pausa i 
comencem amb les mocions.  Deu minuts, a les vuit i deu en punt comencem. 
 
(Pausa) 
 

MOCIÓ D’URGÈNCIA 
 
ALCALDESSA 
 
Molt bé, reprenem aquest Ple.  Comencem amb l’apartat de mocions i en 
aquest sentit la Candidatura d’Unitat Popular ha presentat una moció 



 

d’urgència.  Per tant, el primer que hauríem de fer és votar la urgència 
d’aquesta moció. 
 
Senyor secretari, la moció és... bueno, la moció de la CUP és en solidaritat 
amb els estudiants del País Valencià.  Si la volen exposar... sí, la urgència.  
Senyor Font. 
 
MARC FONT 
 
Bé, creiem que la urgència doncs es justifica bastant sola davant dels fets que 
han ocorregut aquests últims dies.  A més a més recordar que dissabte hi va 
haver una concentració aquí a la Plaça de la Vila on nombrosos vilanovins es 
van solidaritzar amb els estudiants i en contra de tots els fets ocorreguts de 
tota la represió que han viscut els estudiants, en aquest cas alguns dels 
estudiants més joves d’institut, ja no parlem d’universitat sinó d’adolescents, 
per part de la Policia nacional a València, i per tant doncs creiem que uns fets 
que són prou greus i tenint en compte doncs que ha passat en aquesta última 
setmana, doncs per això la presentem d’urgència i no per les vies ordinàries. 
 
ALCALDESSA 
 
D’acord.  Paraules sobre la urgència?  Senyor Rodríguez. 
 
SANTIAGO RODRÍGUEZ 
 
Per posicionar-nos en contra de la urgència, atès que s’estan investigant els 
fets que van succeir a València i creiem que poder debatre aquesta moció 
amb una resolució, amb unes conclusions, amb les investigacions fetes, 
podrien ajudar a posicionar-nos a tots plegats sobre aquesta moció. 
 
ALCALDESSA 
 
Molt bé, alguna paraula més sobre la urgència?  No?  Doncs per tant passem 
a votar la urgència.  Vots a favor de la urgència?  Vots en contra?  Per tant, 
s’aprova la urgència amb els vots a favor del govern, del Partit Socialista, 
d’Iniciativa i la CUP i amb el vot en contra del Partit Popular. 
 
Gràcies.  Per tant, aquesta moció s’incorpora a les mocions a debatre avui i 
serà l’última que debatrem. 
 
Es vota la urgència de la moció, la qual s’aprova amb el resultat següent: 
 
  Vots a favor: CiU, PSC, CUP i ICV (21) 
  Vots en contra: PP (3) 



 

La moció d’urgència serà tractada al final de l’apartat de mocions, després del 
punt número 20 de l’ordre del dia. 
 

14. MOCIÓ DE LA CUP PER A LA COMPRA D’HABITATGES EN 
PROCÉS DE DESNONAMENT. 

 
ALCALDESSA 
 
Passem a la primera moció que és... tenim la moció que havia quedat sobre la 
taula al darrer Ple, que és la moció de la CUP per a la compra d’habitatges en 
procés de desnonament.  Senyor Arrufat. 
 
QUIM ARRUFAT 
 
Bé, crec que el ROM –i ho dic de memòria- fixa en tres Plens el màxim de 
vegades que pot estar-se una moció sobre la taula.  Entenem que els últims 
dos mesos o mes i mig, o sobretot l’últim mes, hem estat molt centrats en 
pressupostos i entenem doncs en tot cas justificable donar un mes més al 
govern per constituir aquesta Comissió.  En tot cas l’haurem de retirar la 
moció, o es constitueix, o la tornarem a portar com si no l’haguéssim retirat, 
eh?  Però el ROM estableix tres plens, per tant la retirem. 
 
ALCALDESSA 
 
D’acord.  Gràcies, senyor Arrufat.  Sí, senyor Sánchez. 
 
FRANCESC XAVIER SÁNCHEZ 
 
Sí, de fet a l’última Comisió, la darrera Comisió sí que vem establir que ja 
teníem els criteris tècnics i en breu, si pot ser aquesta setmana, doncs farem 
la primera convocatòria de la Comisió. 
 
ALCALDESSA 
 
Molt bé, gràcies. 
 
El grup municipal de la CUP retira la moció. 

 
 

15. MOCIÓ D’ICV PER EXIGIR ELS PAGAMENTS DELS DEUTES DEL 
GOVERN DE LA GENERALITAT AMB AQUEST AJUNTAMENT.  

 
 
 
 



 

ALCALDESSA 
 
Per tant, la següent seria la moció número 15, d’Iniciativa Catalunya Verds, per 
exigir els pagaments dels deutes del govern de la Generalitat amb aquest 
Ajuntament.  Senyora Sánchez. 
 
IOLANDA SÁNCHEZ 
 
Sí, bàsicament per anunciar que retirem les dues mocions, concretament la 
número 15 i la número 17, si no m’equivoco de numeració, bàsicament perquè 
se’ns va produir un oblit en el que és la història o el costum, no sé si legal o... 
el costum que tenim en els pressupostos municipals de no presentar mocions 
els grups municipals.  Hi havia aquest, diguem-ne, acord de costum que 
realitzàvem, que evitàvem presentar mocions.   
 
Sí que, però, mantenim i volem mantenir la moció de suport al Diari de 
Vilanova, bàsicament perquè bueno, crec que és el moment en aquest cas de 
demostrar aquest suport i aprofitem i suposo que és... I bàsicament aquest 
acord o aquest costum que realitzàvem els grups era perquè normalment el Ple 
de pressupostos era un Ple llarg i s’evitava així doncs arribar doncs a exhaurir 
les hores del dia en la discusió plenària.  En tot cas les deixem sobre la taula i 
en el proper Ple doncs seran discutides. 
 
ALCALDESSA 
 
D’acord, senyora Sánchez.  Senyor Elena. 
 
JOAN IGNASI ELENA 
 
Ara que estem en el capítol de forma, diguem-ne, també per anunciar que 
deixem sobre la taula la moció número 18, puix que com a conseqüència de 
l’acord PP-Convergència a nivell de l’Estat hi ha hagut... i a nivell català, hi ha 
hagut acord amb relació a aquest tema que voldríem estudiar, i en funció d’això 
modificar la moció, perquè no sabem exactament en quins termes s’ha 
modificat exactament lo de la taxa i tal.  El senyor Rodríguez segur que ens ho 
podria explicar, però ja ho farem al Ple que ens toqui. 
 
ALCALDESSA 
 
Molt bé, moltes gràcies.  Aleshores, queden per debatre les mocions número 
16, d’Iniciativa, i la número 20, i la 21, la d’urgència.  A veure, la 19 crec que... 
quan arribi ja en parlarem.  O també vol manifestar-ho ara ja?  Crec que havien 
manifestat que la volien deixat sobre la taula la 19, o retirar. 
 



 

MARC FONT 
 
Bé, ja que hi som... quan vem presentar aquesta moció la idea era una mica, 
doncs ja que aprovàvem un pressupost, que no hi pogués haver modificacions 
importants o bàsiques d’aquest pressupost a partir de modificacions 
pressupostàries.  Fins ara les modificacions només s’aprovaven en Junta de 
Govern i per tant ni es donava compte al Ple, ni anaven a Comisió Informativa.  
I bé, en les noves bases d’execució del pressupost que s’ha aprovat avui ja 
s’ha inclòs que en cas de modificacions pressupostàries aniran a Comisió 
Informativa i es donarà compte en aquest Ple i per tant, doncs veient aquesta 
voluntat del govern, doncs de moment la retirem. 
 
ALCALDESSA 
 
D’acord, gràcies.  Queda retirada la 19, doncs.   
 
Les preguntes, les retiren també?  D’acord.  Doncs per tant, ara sí que 
resumim: ens queda la moció número 16, 20 i 21, tres mocions. 
 
JOAN IGNASI ELENA 
 
Perdó, eh?  No les retirem perquè sigui el festival de retirar, eh? 
 
ALCALDESSA 
 
No, no, està clar, està clar. 
 
JOAN IGNASI ELENA 
 
Es tracta en aquest cas de l’IMET.  Anava a parlar del pressupost de l’IMET i 
en aquest cas hi ha hagut una modificació.  I respecte de l’Ortoll, doncs com 
han retirat el projecte, tampoc té sentit. 
 
ALCALDESSA 
 
No, no, està clar.  Quan es va presentar era una altra circumstància i ara ja no 
ve al cas.  D’acord. 
 
Aquesta moció es deixa sobre la taula. 

 
16. MOCIÓ D’ICV PER DONAR SUPORT I LA MEDIACIÓ PER 

GARANTIR UNA SOLUCIÓ QUE PERMETI LA CONTINUÏTAT DEL 
DIARI DE VILANOVA. 

 



 

ALCALDESSA 
 
Doncs per tant ara sí, anem per la moció número 16, que és la moció per 
donar suport i la mediació per garantir una solució que permeti la continuïtat 
del Diari de Vilanova. 
 
Senyor secretari... 
 
El secretari llegeix la part resolutiva de la moció següent: 
 
El Diari de Vilanova, fundat l'1 d'agost de 1850 per Josep Pers i Ricart, és el 
periòdic degà de Catalunya, i per tant representa una de les senyes d’identitat 
de la nostra ciutat. 
 
Aquest Diari és i ha estat en els últims anys la principal informació escrita en 
paper de la ciutadania de Vilanova i la Geltrú.  El Diari, a més, publica 
seccions d’informació dels municipis propers, esdevenint en molts casos una 
de les principals fonts d’informació escrita d’aquells municipis, cosa que 
suposa un exercici de capitalitat comarcal. 
 
El Diari ha estat el principal fòrum d’ençà la recuperació democràtica on s’ha 
expressat l’opinió dels vilanovins i vilanovines i del partits polítics de la nostra 
ciutat.  Per tant, un fòrum imprescindible de l’exercici democràtic. 
 
Davant la situació de crisi econòmica que estem patint i que afecta greument 
la premsa escrita i en especial la premsa local, les dificultats econòmiques del 
Diari de Vilanova s’han agreujat fins al punt de l’anunci d’un procés concursal 
voluntari. 
 
Atès que entenem que l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú ha de tenir un 
paper actiu i mediador, amb la voluntat de contribuir a intentar resoldre les 
dificultats de les empreses locals i el manteniment dels llocs de treball, es 
proposa al Ple municipal l’adopció dels següents 
 
ACORDS: 
 
“PRIMER.  Que l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú mostri el suport als editors 
i al conjunt de treballadors i treballadores del Diari de Vilanova en aquests 
moments difícils d’aquest mitjà de comunicació. 
 
SEGON. Que l’Ajuntament ofereixi la seva mediació activa per a intentar 
garantir una solució que permeti la continuïtat del Diari de Vilanova.” 
 
 



 

ALCALDESSA 
 
Gràcies.  Senyora Sánchez... senyor Claver. 
 
MANEL CLAVER 
 
Gràcies, senyora alcaldessa.   La crisis econòmica afecta els mitjans de 
comunicació, tant públics com privats, tant estatals, nacionals, com locals.  
Però especialment greu és en la premsa escrita.  De tota manera, i en aquest 
cas i en aquest Ple ens hem assabentat que a la Cadena SER a Vilanova hi 
ha una reestructuració o reajustament i m’agradaria aquí, i suposo que tots 
vostès comparteixen, fer el reconeixement de la Gemma, que durant aquests 
últims temps han anat cobrint la informació local de la Cadena SER.  Gràcies, 
Gemma. 
 
D’ençà de la recuperació democràtica la nostra ciutat ha gaudit de 
publicacions escrites; recordem El setmanari o Tothom.  Sempre ha estat 
present el Diari de Vilanova, periòdic degà de Catalunya.  Totes elles han 
estimulat la consolidació d’una societat catalana i democràtica.  En tots els 
mitjans d’informació locals, públics i privats, s’ha expressat i s’expressa 
l’opinió de la nostra ciutadania.  Per tant, són uns fòrums imprescindibles de 
l’exercici democràtic. 
 
Les enquestes ens indiquen que a Vilanova el principal mitjà de comunicació 
que utilitzen els nostres conciutadans és el Diari.  Les dificultats econòmiques 
del Diari de Vilanova s’han agreujat fins al punt de l’anunci d’un procés 
concursal voluntari.   
 
Entenem que l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, en la mesura de les seves 
possibilitats, ha d’intentar que tota aquesta xarxa de mitjans de comunicació 
local, públics o privats, que participen en el debat democràtic i l’intercanvi 
d’opinions puguin tenir continuïtat, i en aquest cas especialment el Diari de 
Vilanova, que ens preocupa el seu futur. 
 
Per tant, demanem a aquest Ple que l’Ajuntament de Vilanova mostri el suport 
als editors i al conjunt de treballadors i treballadores del Diari, i en segon lloc 
que l’Ajuntament ofereixi la seva mediació activa per intentar garantir una 
solució que permeti la continuïtat del Diari de Vilanova.  Gràcies, senyora 
alcaldessa. 
 
ALCALDESSA 
 
Gràcies, senyor Claver.  Senyor Figueras. 
 



 

GERARD FIGUERAS 
 
Moltes gràcies, senyora alcaldesa.  Bé, prenc la paraula per manifestar el vot 
favorable del govern a la moció presentada per Iniciativa per Catalunya Verds, 
Esquerra Unida i Alternativa, com d’altra banda no podia ser de forma 
diferents.  Com molt bé ha dit el senyor Claver, la crisi econòmica està 
afectant amb especial virulència diguem tot el que és el mapa de mitjans de 
comunicació, tant a nivell català com a nivell doncs territorial, i per tant en 
primer lloc, com també regidor de Comunicació de la ciutat el que voldria és 
manifestar doncs un suport, jo diria en nom de tot el Consistori, a tots aquells 
professionals que dia a dia treballen per fer bé la seva feina en el camp de la 
comunicació, tant en els mitjans públics com en els mitjans privats, i 
especialment doncs també en aquells mitjans públics que, per exemple, doncs 
avui permeten que fem aquesta voluntat de servei doncs d’informar el ciutadà 
d’aquells afers que són del seu interès, com per exemple la retransmisió 
d’aquest Ple, o sumar-me també doncs al recolzament als mitjans privats, 
doncs que avui hem conegut el cas de la Cadena SER i que doncs se suma al 
recent de fa pocs dies també del tancament de la delegació del periòdic El 
Punt Avui en el nostre territori.   
 
Aquest govern és sensible en tota la qüestió diguem comunicativa, insisteixo, 
tant des de l’àmbit públic com privat, i és per això que quan vàrem prendre 
possessió el govern va renovar, diguem, el conveni que l’anterior govern tenia 
signat amb els mitjans de comunicació privats amb seu a Vilanova, a la 
comarca, per tal doncs d’ajudar-los a fer bé la seva tasca d’informació.  A més 
de renovar doncs aquest conveni, per a aquest segon semestre també estem, 
doncs, en el pressupost que avui hem acabat d’aprovar, contemplem doncs 
una partida important de recursos per poguer seguir donant aquest 
recolzament, no?, per tal doncs de que les vies de comunicació a les que no 
podem doncs arribar només amb els mecanismes públics, sinó que hem 
d’ajudar-nos amb els agents privats, puguin seguir fent aquesta feina i per tant 
doncs, malgrat aquest ajustament, que també doncs es veurà repercutit en 
aquests convenis, també volem seguir manifestant el nostre suport en forma 
d’aportació econòmica per tal de que el ciutadà, que té aquest dret a la 
informació, doncs tingui doncs el millor servei possible. 
 
En el cas concret del Diari de Vilanova, i doncs també reconeguent aquesta 
feina degana i pionera no només a la ciutat sinó a nivell del país, doncs és 
evident que la voluntat del govern és de que aquesta capçalera de referència 
en el món comunicatiu comarcal tingui doncs tota la continuïtat possible, 
malgrat ser doncs una empresa privada entenem que tot allò que simbolitza té 
molt a veure amb la història de la nostra ciutat i de la nostra comarca, i creiem 
que així ha de seguir essent. 
 



 

De fet, el govern és coneixedor, tant previ a la presentació del concurs de 
creditors per part de l’empresa, com a posteriori, doncs de la situació diguem 
de dificultats complexes per la qual passa, especialment provocada per la 
caiguda d’ingressos, majoritàriament pel que fa a la publicitat, i per tant el que 
fa el govern és posar-se des del primer minut a disposició diguem tant de 
l’empresa, directament o indirectament també a través dels seus treballadors.  
El que fem de seguida que coneixem doncs el concurs de creditors és citar la 
Regidoria als responsables, als editors, en aquest cas als propietaris del Diari; 
ens posen una mica més al corrent de la situació i nosaltres evidentment ja 
ens posem a la seva disposició per fer doncs la mediació que creguin 
oportuna.  Una mediació doncs que a més a més va acompanyada d’una 
manifestació doncs de la voluntat de seguir fent aquesta aportació municipal, 
que doncs ronda al voltant dels 40.000 euros anuals, a més a més doncs de la 
contractació, com ja hem vingut fent, doncs d’altres activitats que el diari o 
l’empresa que té doncs vinculada doncs puguin realitzar, i que per tant també 
serveixin a mode d’ajuda perquè aquesta capçalera pugui doncs continuar de 
la millor diguem manera possible. 
 
És per tot això doncs que agraïm també que Iniciativa hagi tingut aquest gest, 
i que crec que compartirem doncs tots els grups municipals, d’intentar fer tot 
allò que estigui a les nostres mans, tant de suport, de manifestar el suport 
especialment en els treballadors, jo crec que especialment en els 
professionals que fan que el Diari de Vilanova durant tants anys cada 
divendres hagi estat a moltes llars i a molts establiments de la ciutat, i sobretot 
també doncs per poder continuar sent aquesta capçalera de referència.  Per 
tot això doncs reiterem el vot favorable del govern. 
 
ALCALDESSA 
 
Gràcies, senyor Figueras.  Paraules?  Senyor Arrufat. 
 
QUIM ARRUFAT 
 
Bé, només per manifestar també el vot favorable de la Candidatura d’Unitat 
Popular.  Com bé s’ha dit ja, la crisi està afectant també la pluralitat 
informativa i el manteniment de serveis informatius de caire privat.  N’han 
caigut molts en els darrers temps, els forns de pa s’han buidat de diferents 
mitjans de comunicació que amb més o menys encert també relataven 
l’actualitat, o relataven punts de vista sobre l’actualitat. Continuen quedant 
algunes revistes a Vilanova en format de premsa escrita, La Veu de Mar, 
L’informatiu, diferents, però sobretot de caire associatiu, que es basen, doncs, 
tot i ser privades segurament les aportacions que en fan els seus socis, cada 
vegada és més difícil mantenir la premsa escrita.  Els darrers temps doncs ha 
tancat, ha anunciat Público el seu tancament, El Punt Avui un ERO, etc., i això 



 

redueix doncs molt la capacitat o el paper que han tingut els mitjans de 
comunicació, sobretot els petits, o aquells que no estan vinculats a grans 
corporacions, per informar de la realitat des de punts de vista alternatius. 
 
El que és paradoxal i que segurament doncs doldrà a molts vilanovins és que 
malgrat sigui un mitjà de comunicació privat, és a dir, una empresa, no hi ha a 
Vilanova, ni hi ha hagut mai segurament diari amb més referencialitat que el 
Diari de Vilanova; per bé i per mal, però en tot cas si alguna cosa no surt al 
Diari de Vilanova és gairebé com si no hagués existit.  A nivell digital hi ha 
altres projectes, a nivell de televisió continua existint la part pública, però a 
nivell de premsa escrita o això, o surts al Diari o no hi ets, i això és una gran 
referencialitat i gairebé que ens costa entendre que això depengui només de 
la viabilitat d’una empresa, no?, perquè és una capçalera doncs que molts ja 
associem a una cosa pública més, no?, una cosa que forma part de la ciutat i 
que doncs ens sobta que justament tingui aquesta situació.  Per tant, donarem 
el vot favorable a la moció presentada per Iniciativa.  Gràcies. 
 
ALCALDESSA 
 
Gràcies.  Senyor Álvarez. 
 
FRANCISCO ÁLVAREZ 
 
Gràcies, senyora alcaldessa.  Doncs sí és veritat, el dijous dia 1 d’agost del 
1850 es va publicar la primera edició del Diario de Villanueva, de Ciencias, 
Literatura y Avisos, com tinc aquí un exemplar que es deia així. I que: 
“Sentimos una satisfacción interior para el principio del Diario de Villanueva, 
no por mezquinos intereses personales y otros objetos semejantes, sino por 
realizar el laudable deseo de hacer un bien a nuestra patria”.   
 
Vol dir que porta molts i molts anys el Diari amb nosaltres.  Des de llavors ha 
plogut molt i també han passat temps de sequera, evidentment també, però el 
Diari ha arribat íntegre fins a aquests dies.  Les darreres setmanes s’ha parlat, 
i molt, en alguns fòrums, sobre la difícil situació que viu el Diari, que no () la 
situació de crisi econòmica generalitzada, i tots els que estem aquí jo crec que 
estem d’acord en que desitgem de que el Diari superi aquests moments de 
dificultats, per raons òbvies, no?, i perquè s’ha convertit en un mitjà de 
comunicació de referència, i per lo tant necessari, necessari per a tots, no? 
 
En els darrers temps hem vist també, evidentment, que la crisi econòmica ha 
afectat a moltes publicacions al voltant del país, i és interessant escoltar 
també els inconvenients i les peculiaritats que es poden donar en els mitjans 
de comunicació que tenen problemes econòmics, com són que s’uneix el 
problema dels treballadors al problema dels projectes empresarials, i també 



 

que el problema de la falta de viabilitat o el problema... els problemes 
econòmics en una empresa d’un mitjà de comunicació poden donar-li... poden 
fer perdre també una certa capacitat d’independència i de pluralitat, no?  No 
és el cas del Diari, el Diari s’ha mantingut, com hem dit, molts anys i així 
desitgem que continuï.   
 
Som conscients també de que excepte els convenis signats i que són 
normalitzats ja i que es signen any rere any, tampoc no es pot destinar molt 
més des de l’Ajuntament vilanoví, però tot i així el grup municipal del Partit 
Popular recolza moralment el Diari i donarà suport a aquesta moció i desitja a 
la família del Diari de Vilanova que n’hi hagi sort.  
 
ALCALDESSA 
 
Gràcies, senyor Álvarez.  Senyor Elena. 
 
JOAN IGNASI ELENA 
 
Gràcies.  Bé, per anunciar el vot favorable.  Hi ha una dimensió empresarial en 
la qual sempre l’Ajuntament de la ciutat s’ha ofert quan s’han produït crisis al 
conjunt de la comunitat de les empreses per ajudar en allò que sigui possible, 
no?, de mediador, de mitjancers, del que convingui, no?  I des d’aquesta 
perspectiva empresarial doncs és important.  Ho vam fer en alguns conflictes 
doncs fa un temps i estem segur tots amb ganes de seguir-ho fent, sempre 
que malauradament faci falta, no? 
 
Però hi ha una altra dimensió, que és la de la garantia de la pluralitat 
informativa, no?  I des d’aquesta perspectiva Vilanova i la Geltrú, en la mesura 
que perdi mitjans de comunicació... també val a dir que alguns mitjans de 
comunicació prenen decisions de caràcter empresarial força independentment 
de quins siguin els resultats econòmics de la zona on estan, i per tant en 
aquest cas, diguem-ne, és força diferent, per als treballadors no, però des de 
la perspectiva empresarial és força diferent algunes decisions que altres 
decisions.  En aquest sentit, la ciutat si perd mitjans de comunicació és més 
pobra, és una ciutat menys travada socialment i menys democràtica.  I des 
d’aquesta perspectiva la ciutat, i en el seu davant l’Ajuntament, ha de ser actiu 
en la defensa dels mitjans de comunicació públics i en la mateixa mesura de 
ser actiu en la defensa dels mitjans de comunicació públics, també ho ha de 
ser en la defensa i en el suport als mitjans de comunicació que són de 
caràcter privat.  En aquest sentit la voluntat de mantenir una capçalera 
històrica, i de mantenir-la amb la seva independència, em sembla que és 
fonamental.   
 



 

Hi ha un element també finalment que voldria destacar: el Diari de Vilanova 
segueix tenint una acollida per part dels lectors extraordinària, i en aquest 
sentit el fracàs no és del producte, el fracàs és de la situació econòmica.  
Probablement estaríem parlant amb uns altres termes si s’hagués produït una 
davallada de la influència, que probablement seria conseqüència pues d’errors 
empresarials o, en fi, del que fos, o d’altres hàbits dels lectors.  Però segueix 
tenint tanta o més influència ara que abans de la crisi i en conseqüència és 
víctima de la crisi, i per tant és víctima de la crisi també la pluralitat informativa 
a la nostra ciutat i per tant és aquí on neix el deure, des del meu punt de vista, 
des del nostre punt de vista, de l’Ajuntament d’incidir i de ser actius en la seva 
defensa.  Gràcies. 
 
ALCALDESSA 
 
Gràcies, senyor Elena.  Si no hi han més paraules, passaríem a la votació.  
Vots a favor de la moció?  S’aprova per unanimitat. 
 
Es vota la moció, la qual s’aprova per unanimitat dels presents. 

 
17. MOCIÓ D’ICV PER TAL DE MANTENIR EL DESPLEGAMENT DE 

LA LLEI DE BARRIS. 
 

Es deixa sobre la taula. 
 

18. MOCIÓ DEL PSC RELATIVA A L’IMPOST SOBRE LES ESTADES 
EN ESTABLIMENTS TURÍSTICS APROVAT PEL GOVERN DE LA 
GENERALITAT ALS PRESSUPOSTOS DE 2012.  

 
Es deixa sobre la taula. 
 

19. MOCIÓ DE LA CUP PER A UN MAJOR CONTROL DEMOCRÀTIC 
DE LES MODIFICACIONS PRESSUPOSTÀRIES. 

   
Es retira aquesta moció. 
 

20. MOCIÓ EN CONTRA DE LA REFORMA LABORAL IMPOSADA PEL 
GOVERN DE L’ESTAT. 

 
ALCALDESSA 
 
Passem a la següent moció, és la moció en contra de la reforma laboral 
imposada pel govern de l’Estat.  Senyor secretari. 
 
El secretari llegeix la part resolutiva de la moció següent: 
 



 

El nostre país viu immers en una profunda crisi econòmica que té les seves 
causes en la fallida del sistema financer.  Una de les conseqüències més 
dures que té aquesta gravíssima situació que travessa la nostra economia és 
la destrucció d’ocupació, que ja arribat a cotes històriques a Espanya i a 
Catalunya.   Les polítiques contra el dèficit que s’imposen des de la Comissió 
Europea, el Banc Central Europeu i el Fons Monetari Internacional, estan 
afectant greument els elements fonamentals del nostre model d’estat del 
benestar.  L’aplicació de retallades pressupostàries a l’educació i a la sanitat 
públiques, així com la reducció radical de la despesa social que dóna 
cobertura, principalment, a la població més humil i a aquells que han perdut la 
seva feina, està ampliant l’escletxa social, amenaçant seriosament la cohesió 
social al nostre país. 
 
En aquest context d’elevadíssima taxa d’atur, retallades de serveis públics i 
pressió sobre les condicions de treball en el si de les empreses, el Govern 
central ha aprovat per decret la reforma laboral més regressiva de la història 
democràtica a Espanya.  Una reforma que significa un enorme retrocés en 
matèria de drets i condicions laborals en el nostre país.  Sota l’excusa de 
trobar mecanismes per a la reactivació de la contractació a la nostra 
economia, el Govern de l’Estat ha imposat una reforma laboral que instaura de 
facto l’acomiadament lliure i amb 20 dies d’indemnització.  És una reforma que 
permet a les empreses impulsar expedients de regulació d’ocupació sense 
l’aprovació de l’Administració pública, com era fins ara.  La reforma, bonifica 
els empresaris per la contractació de treballadors sense cap mena de 
seguretat en la seva continuïtat en el lloc de treball amb un 50% de la seva 
prestació d’atur, amb la qual cosa els que hagin exhaurit la prestació seran 
difícilment contractables.  Aquesta reforma imposada també dóna un greu cop 
a la negociació col·lectiva, col·locant el conveni d’empresa com a principal 
referència, per sobre dels convenis sectorials i territorials, i deixant en situació 
de màxima feblesa els treballadors i les treballadores de les empreses petites i 
mitjanes. 
 
En un moment d’inseguretat i manca de confiança en el futur, les mesures que 
s’han pres introdueixen encara més incertesa en l’economia precaritzant al 
límit les relacions laborals.  De res ha servit el fracàs absolut de la reforma 
laboral del 2010, que fins al moment ha generat més d’un milió d’aturats nous, 
ni tampoc la constatació que en temps de recessió econòmica cal estimular la 
demanda interna i que això no es fa precaritzant les condicions de treball, sinó 
garantint la qualitat en la contractació, mantenint el poder adquisitiu dels 
salaris i assegurant l’accés al crèdit de les empreses i les famílies. 
 
Els ajuntaments, sensors privilegiats de les necessitats i les angoixes dels 
nostres ciutadans i ciutadanes; referència principal en matèria de cobertura 
social d’aquelles persones que més pateixen la crisi econòmica i les seves 



 

conseqüències i altaveus de les aspiracions fonamentals de les nostres ciutats 
i viles, demanem al Govern central que: 
 
“PRIMER. Interpreti el rebuig social generalitzat que ha provocat l’aprovació 
de la reforma laboral que va entrar en vigor dissabte 12 de febrer de 2012, i 
 
SEGON. Convoqui la mesa del diàleg social per obrir un procés de negociació 
amb els agents socials i econòmics per tal de reorientar la reforma laboral, 
perquè impulsi la contractació veritablement estable i de qualitat; per 
assegurar la incorporació al mercat laboral de treballadors a l’atur i fer passes 
en la direcció de transformar el nostre model competitiu. 
 
TERCER. Afronti la necessitat d’enfortir els serveis públics com a garants de 
drets i cohesió social en uns moments en què gairebé el 30% de la població 
aturada ja no rep cap mena de prestació ni subsidi per desocupació. 
 
QUART. Que d’una vegada es compleixin els compromisos adquirits després 
de l’entrada en vigor del nou Estatut de Catalunya entre el Govern de l’Estat i 
el Govern de la Generalitat en matèria de finançament, i que permetria evitar 
l’ofegament de la capacitat econòmica de les administracions catalanes.” 
 
 
ALCALDESSA 
 
Gràcies, senyor secretari.  Aquesta és una moció que van entrar per registre a 
l’Ajuntament dues entitats sindicals, dues associacions sindicals, i a la Junta 
de Portaveus la van fer seva dos grups del Consistori, però jo crec que tal com 
ha anat el tema obriria un torn de paraules de menys representació a més, i al 
final llavorens intervindria el govern, si els hi sembla.  Comencem així, doncs? 
 
Senyor Claver. 
 
MANEL CLAVER 
 
Gràcies, senyora alcaldessa.  Aviam, faré un petit preàmbul, igual em servirà 
una mica pel discurs.  I és el recordar la data de l’11 d’abril de 1919, quan es 
va constituir l’Organització Internacional del Treball.  Es constituïa dins del 
marc del que era la Conferència de Pau de París.  És a dir, intentant trobar 
aquelles maneres que fessin possible que no hagués un altre conflicte i una 
altra guerra mundial.  Malauradament no va reeixir, però de fet va néixer amb 
aquesta voluntat. 
 
Us recordo aquesta data perquè de fet és quan es considera que s’inicia el 
dret laboral, és en aquell moment.  I fixeu-vos, les persones que hi eren a la 



 

taula, a més dels governs europeus, eren els sindicats i les associacions 
empresarials per primera vegada.  És important, perquè en aquell moment va 
néixer el dret laboral en aquest sentit, és a dir, en el mercat del treball són els 
agents socials, sindicats, que representen els treballadors, i associacions 
empresarials, els empresaris, els que han de discutir i arribar a acords.  
 
Aniré més concretament a la reforma que estem parlant.  En ella lo que és la 
negociació col·lectiva ha patit un duríssim embat amb la reforma laboral del 
govern del PP.  Aquesta reforma, o millor contrareforma del dret laboral, ha 
estat definida com equilibrada pel govern, encara que la noció d’equilibri que 
té és lluny del sentit comú.   És un text legal que imposa elements centrals de 
regulació de les relacions laborals, acompanyada d’un profund rebuig de 
l’acció sindical, el que s’efectua mitjançant diverses vies.  A més, la reforma 
neix acompanyada del menyspreu als procediments democràtics.  No ha 
respectat el dret d’informació i consulta prèvia amb els sindicats representatius 
que garanteix tant el nostre ordenament com l’europeu en matèria de política 
social.   No reuneix en absolut els requisits d’urgent necessitat que la 
constitució exigeix perquè el govern pugui legislar per via d’urgència.  I 
s’ofereix un text tancat en el qual l’hostilitat cap a l’acció sindical i les 
condicions d’ocupació i treball són les principals característiques. 
 
La reforma s’insereix en un procés gradual de deteriorament de l’estabilitat 
normativa com a base de qualsevol política laboral i de la seguretat jurídica 
derivada.  Modifica de manera profunda normes bàsiques de l’ordenament 
laboral.  Es presenta com a definitiva, com assenyala el seu preàmbul, no hi 
ha marxa enrere per tant en el procés de resregulació.  La reforma menysprea 
les aportacions dels sindicats que anteriorment havien arribat a un acord amb 
les associacions empresarials.  Per contra, la reforma enforteix tant la decisió 
empresarial de caràcter col·lectiu, com la decisió unilateral de l’empresari en 
l’extinció dels contractes de treball.  A més, expulsa el conveni col·lectiu i la 
seva funció normativa de les condicions de treball de totes les empreses amb 
dificultats econòmiques, el que tindrà especial incidència en les PIMEs.  
Introdueix en el sector públic mecanismes d’extinció generalitzada de 
contractes sense les garanties col·lectives, ni d’estatut, que abans tenien els 
treballadors públics.  És hostil al sindicat i la seva capacitat de regular 
col·lectivament la situació d’ocupació.  El poder contractual del sindicat només 
és aceptat en la mesura que coincideix amb la decisió de l’ocupador o amb el 
seu projecte organitzatiu i directiu. 
 
En la situació de crisi econòmica que patim, originada per les males pràctiques 
financeres mundials, on les receptes neoliberals ens porten a la recessió 
econòmica a tot Europa, apartar els sindicats com a agents socials que poden 
aportar solucions sembla, si més no, de poc sentit comú i políticament molt 
equivocada.  Gràcies, senyora alcaldessa. 



 

 
ALCALDESSA 
 
Gràcies, senyor Claver.  Senyor Arrufat. 
 
QUIM ARRUFAT 
 
Bé, des del grup de la Candidatura d’Unitat Popular votarem a favor dels 
quatre punts que presenta aquesta moció, malgrat, bueno... entenem que el 
sentit final és el que expressa el títol, malgrat que tenim discrepàncies 
ideològiques evidents tant amb el contingut com amb els acords finals que 
expressa aquesta moció, que està feta des d’un pressupòsit ideològic bastant 
marcat des d’unes organitzacions sindicals que han vingut aprovant en els 
darrers temps una sèrie de reformes que, entre altres coses, a nosaltres, a 
molts joves d’aquest país, a molts treballadors amb precari d’aquest país ens 
deixen fora, fora de les jubilacions, fora del sistema de regulació laboral, fora 
dels drets laborals, fora de la negociació col·lectiva, i automàticament han anat 
defensant un tipus de classe treballadora, un tipus de negociació col·lectiva, 
un tipus d’estructura sindical que simplement ens ha deixat caure a l’abisme. 
 
Nosaltres des d’aquí no fem una crítica als sindicats, malgrat discrepem dels 
dos que conformen –degut als pactes de la Moncloa, eh?-, des de la transició 
conformen únicament poden conformar aquests dos sindicats la mesa de la 
negociació col·lectiva, deixant totes les altres representacions sindicals fora de 
la mesa de negociació col·lectiva de l’Estat, però no ho fem des d’un atac a 
l’estructura sindical, ni al concepte de sindicat, ni a l’afiliació sindical, cosa que 
nosaltres reivindiquem i donem suport, i molt menys a tota la gent que s’hi 
deixa les hores com a sindicalista, tot això no ho fem en contra en absolut de 
tot això, però sí en discrepància sinó profunda doncs com a mínim sentida, 
tant amb els pressupòsits ideològics d’aquesta moció com amb les estructures 
sindicals i a les negociacions i a les reformes que han permès i han justificat 
socialment els darrers temps. 
 
Malgrat tot, entenem que el títol d’aquesta moció és estar en contra de la 
reforma laboral aprovada pel Partit Popular, amb el suport, si no m’equivoco, 
de Convergència i Unió, o almenys el suport moral –crec que Duran i Lleida 
aquesta setmana deia que estaven d’acord amb el conjunt de les mesures que 
s’havien adoptat a través d’aquesta reforma laboral.  Nosaltres entenem que 
és una reforma laboral que generarà més atur, és obvi que passarem dos 
anys o tres anys, perquè no dependrà la recuperació econòmica d’aquesta 
reforma laboral, dependrà d’altres factors.  És significatiu en tot cas una dada 
que s’ha donat molt en aquests dies, fixar-se en el mapa de l’Estat espanyol i 
veure que la mateixa legislació laboral al País Basc dóna el 13% d’atur, al 
Principat de Catalunya en dóna un 20% i a Andalusia en dóna un 30%.  És 



 

molt probable que la reforma laboral no ajudi a això, sinó que al que ajudi sigui 
sobretot a crear, perquè facilita les condicions, a crear més desocupació.  Per 
tant, nosaltres no només per les formes d’imposició, sinó també pel fons 
legislatiu en què s’emmarca aquesta reforma laboral, doncs hi estem 
radicalment en contra i votarem doncs a favor dels quatre punts d’aquesta 
moció. 
 
ALCALDESSA 
 
Gràcies.  Senyor Álvarez.  
 
FRANCISCO ÁLVAREZ 
 
Moltes gràcies, senyora alcaldessa.  Bueno, nosaltres votarem en contra 
d’aquesta moció.  Em sembla que això és obvi, no?  Però és que ara 
explicaré, perquè és més obvi encara del que podria semblar al principi.   
 
Per començar, per fer una valoració adequada de la reforma laboral primer cal 
que ens situem i fem un diagnòstic de la situació que ens ha portat, o de les 
conseqüències que ens han portat a aquesta situació.  Espanya és el país de 
l’OCDE amb més atur, amb un 22’9%, davant del 8’2% de la població activa al 
conjunt, al conjunt de l’OCDE.  A Espanya tenim 5.273.600 aturats, 775.400 a 
Catalunya, un 20’5% a Catalunya.  A Vilanova, per exemple, tenim 6.515, un 
18’51%.  És a dir, que a Vilanova l’atur ha crescut un 5’32% durant el 2011.  
Fins a aquesta reforma la rigidesa del mercat laboral ha provocat que l’ajust 
forçós, degut a la crisi econòmica, es faci per la via de l’acomiadament, ja que 
no n’hi havia moltes altres possibilitats.  I això ha passat molt especialment 
entre els contractes temporals.   
 
Una altra conseqüència del mercat laboral que hem tingut fins avui ha sigut 
l’augment de l’atur juvenil.  Era difícil contractar, era més difícil encara renovar 
i això s’ha traduït en què els joves espanyols són els més perjudicats en el 
conjunt de la Unió Europea i de l’OCDE.  Si al 2007 l’atur juvenil era del 15%, 
al 2010 ja era del 45%.   
 
Objectius de la reforma: trencar amb la rigidesa del mercat laboral, que ha fet 
que els treballadors temporals hagin pagat les conseqüències de la crisi; 
aturar la sangria de destrucció de llocs de treball; activar els mecanismes 
efectius de flexibilitat interna de les empreses per garantir el manteniment de 
l’ocupació; modernitzar el sistema de negociació col·lectiva, per fer-la més 
propera a les necessitats dels treballadors de cada empresa; reconèixer el 
dret a la formació dels treballadors, i em sembla que això és una cosa molt 
important i que li preocupava... bueno, avui ho ha manifestat per exemple el 
senyor Joan Ignasi Elena en el debat dels pressupostos, fins i tot a la senyora 



 

Iolanda Sánchez li preocupava molt el tema de la formació.  Doncs reconèixer 
el dret a la formació dels treballadors d’una manera efectiva, com ara després 
explicarem.  Més oportunitats per als joves aturats de llarga durada, que 
també explicarem.  Facilitar la capacitat d’adaptació de les PIMEs i els 
autònoms –ho sento, ho haig de dir, eh?, sense res personal, però senyors 
sindicats, els autònoms también existen-, els grans oblidats.  
 
Aquesta reforma laboral inclou mesures concretes que fan més atractiva la 
contractació, com són: deducció fiscal de 3.000 euros si el primer treballador 
és menor de 30 anys, i això va en favor dels joves; deducció fiscal del 50% de 
la prestació per atur dels treballadors que hagin sigut contractats durant un 
any.  Atenció -i més que res perquè aquesta moció parlava de la inestabilitat 
de les contractacions-: bonificació de 3.600 euros als contractes indefinits per 
a joves d’entre 16 i 30 anys, en contra del que diu la moció d’UGT i 
Comissions Obreres.  Bonificació de 4.500 euros als contractes indefinits 
d’aturats de llarga durada de més de 45 anys, de persones de més de 45 
anys, en contra de lo que diu la moció d’UGT i Comissions Obreres.   
 
Parlant de contractes temporals i parlant de desregulació i acomiadament 
lliure, posava aquí.  No es podran encadenar contractes temporals durant més 
de 24 mesos.  Es regula per primera vegada en Espanya, perquè aquí deia 
que es perdien drets, eh?, es regula per primera vegada a Espanya el treball a 
distància, per garantir el dret a la protecció de la seguretat i la salut dels 
treballadors.  I per tant ampliant drets fins ara no reconeguts, en contra de lo 
que diu la moció. 
 
Bonificacions per a les transformacions de contractes en pràctiques de relleu i 
de substitució en indefinits, en contra de lo que diu la moció d’UGT i 
Comissions Obreres.  Mesures per potenciar la formació contínua.  Contracte 
per a la formació, l’aprenentatge per a menors de 30 anys.  Dret a la formació 
per adaptar-la contínuament al lloc de treball.  Els centres i les entitats de 
formació podran intervenir directament en el sistema de formació per a 
l’ocupació.   
 
Bueno, consideracions a les afirmacions que es fan en aquesta moció.  Diuen 
que la reforma laboral és la més regressiva de la història democràtica.  Pues 
no, de fet hem elaborat una reforma laboral de caire europeista, com es pot 
comprovar.  Regressiu és el mercat laboral que defensen els sindicats 
majoritaris en aquesta moció, que cal recordar és un concepte de mercat 
laboral extremadament rígid, heredat del règim franquista, no ho oblideu. 
 
Acomiadament lliure?  Fals.  Es posa límit a l’encadenament de contractes 
temporals, que és la via establerta pel govern del PSOE per instaurar la 
possibilitat de l’acomiadament lliure.  Per cert, que els vint dies per any, 



 

l’acomiadament de vint dies per any també es va establir en una reforma 
anterior.  
 
Polítiques socials?  La major política social és la creació de llocs de treball i la 
política social del PSOE, el govern anterior, dóna un resultat negatiu de 
5.273.000 aturats, i sota aquest número s’amaguen moltes històries humanes 
dramàtiques.  
 
Aquesta reforma laboral no és l’única mesura per sortir de l’actual situació de 
crisi, ni molt menys.  Aquesta mesura, que és molt important, és una dins d’un 
conjunt de reformes que tampoc ens treuran de la crisi per si soles, no, sinó 
que tenen per objecte crear les condicions per tal de que els ciutadans 
espanyols aixequem entre tots el país.   
 
Cal recordar que tot i que no tothom ha tingut un comportament exemplar en 
els darrers anys, sí que és cert que la immensa majoria d’empresaris, 
treballadors i autònoms espanyols són lluitadors i valents, tenen talent.  I 
aquesta reforma està pensada per a aquestes persones que són conscients 
de que empresari i treballador estan en el mateix vaixell, un vaixell que estem 
segurs que portaran a bon port, perquè tenen capacitat per fer-ho, tenen 
ganes de sortir endavant i ja han demostrat altres vegades el gran potencial 
que té aquesta gran nació.  En definitiva, l’objectiu de la reforma laboral, i ens 
agradaria que estiguéssim tots d’acord, però l’objectiu d’aquesta reforma 
laboral no és contentar els sindicats majoritaris, ho sento, sinó és recolzar 
aquests ciutadans que ells sí que ens faran sortir de la crisi.  Moltes gràcies. 
 
ALCALDESSA 
 
Gràcies, senyor Álvarez.  Senyor Elena. 
 
JOAN IGNASI ELENA 
 
Bé, només una referència, perquè és clar, compartir que la situació laboral i la 
regulació laboral de l’Estat espanyol ve heredada del franquisme i alhora 
parlar de sindicats, en el que abans sí que tenia un projecte compartit, perquè 
només en tenien un de sindicat, que era el vertical, i controlat pel ministre de 
l’Interior de Governació, jo crec que és una sortida de la realitat molt i molt 
notable, i jo crec que ofèn a tota la gent que li van posar una cara de mans en 
el millor dels casos per defensar els drets del treballador durant tants i tants 
anys en aquest país.  I jo contestaria moltíssimes de les coses que ha dit i no 
ho penso fer, però aquesta sí que no volia deixar-la passar per alt. 
 
Per posicionar el nostre grup.  Nosaltres pensem que el que s’ha produït és 
una ruptura laboral, no una reforma laboral.  És a dir, que s’ha trencat el 



 

principi que informa el dret laboral en aquest país, l’ordenament jurídic, 
l’ordenament jurídic laboral.   I és justament el d’intentar equilibrar la diferència 
que hi ha de possibilitats de defensar els seus drets entre l’empresa i el 
treballador.  Aquest principi és el que informa tot l’ordenament jurídic laboral, 
en el que hi ha una part més feble i una part menys feble, una part més forta, i 
que per tant tot ordenament ha d’anar guiat justament per això, per equilibrar 
aquesta feblesa.  I això es feia amb diverses fórmules: amb drets 
indisponibles, que no són sotmesos a negociació, algun dels quals s’han 
retirat; amb la negociació col·lectiva, que és la garantia de que el treballador 
concret no és el que ha de defensar els seus drets, sinó que se li defensen 
col·lectivament; amb l’existència de convenis sectorials de caràcter estatal i 
nacional, en els quals es regulaven uns drets a partir dels quals no es podia 
baixar, i els convenis d’empresa només podien millorar però no empitjorar les 
condicions d’aquell conveni, i això també s’ha trencat.  Hi han una sèrie de 
drets que tenien els treballadors, com per exemple el d’haver-se de negociar i 
justificar la variació de les seves condicions laborals, per exemple, de lloc de 
treball, de centre de treball, i per tant la mobilitat geogràfica i funcional, que 
tenia uns requisits molt pautats que s’han trencat.  I finalment el dret a ser... la 
garantia de que en cas de ser acomiadat es fes amb un acomiadament de 45 
dies per any treballat.  
 
El canvi que s’ha produït és brutal.  Perquè són nou mesos de pèrdua de 
vendes d’una empresa la que permet que es sigui acomiadat amb vint dies un 
treballador.  I no és menor que s’hagi posat nou mesos, perquè això vol dir 
que qualsevol empresa només retrassant pagaments i només posant factures 
en el darrer trimestre de l’any pot acomiadar qui vulgui, malgrat tingui 
beneficis, per vint dies.  I això és un canvi radical del dret laboral que estava 
en aquests moments vigent.   
 
Per això es diu que aquesta regulació no és una regulació més. Hi han hagut 
moltes regulacions en les que s’han perdut drets de treballadors i de 
col·lectius, però aquesta és que trenca absolutament el que informa el principi 
del dret laboral del nostre ordenament jurídic i és això el que el fa 
especialment més greu que cap altra de les regulacions que s’han fet mai.  És 
per això que el nostre grup votarà favorablement. 
 
ALCALDESSA 
 
Gràcies, senyor Elena.  Senyor Sánchez, pel govern. 
 
FRANCESC XAVIER SÁNCHEZ 
 
Sí, per posicionar el govern.  En tot cas nosaltres ens abstindrem en aquesta 
moció i explicarem el perquè ens abstenim.   



 

 
En primer lloc deixi’m contestar-li al senyor Arrufat, tot i que no hi és, de que el 
govern de l’Estat ho ha aprovat amb un Decret, per tant no és que 
Convergència i Unió hi hagi votat favorablement, és que no ho ha pogut votar, 
eh?, i per tant això en el tràmit parlamentari es farà el treball que sigui 
necessari.   
 
No és... no crec que Convergència i Unió hagi d’entrar a defensar en aquest 
moment la reforma laboral del govern central.  En tot cas no estaria d’acord 
amb algunes de les precisions que ha fet el grup socialista, però no és la 
nostra... ni la nostra responsabilitat defensar aquesta reforma laboral, en tot 
cas, o el grup del PP o el govern o qui toqui ja ho farà en el nostre cas. 
 
El que sí que nosaltres teníem clar i ho portàvem al nostre programa electoral 
com a Convergència i Unió, era la necessària reforma del mercat laboral 
actual.  Bàsicament per tres motius, eh?, clarament un per trencar la dualitat 
del mercat laboral que té el nostre país, segurament és per això que ens 
abstenim, perquè entenem que aquesta reforma no trenca aquesta dualitat, 
seguirà existint, és més, en algun aspecte la reforça aquesta dualitat, perquè 
seguirà existint contractacions de doble i de triple forma.  Perquè calia i és 
evident que cal modificar, tot i que el senyor Elena remarcava un tema que 
segurament té raó, en la concepció d’un dret laboral doncs és dels últims 30 
anys, que era el fet de que els treballadors, i jo crec que tot i la reforma 
segueix estant igual, els treballadors hagin de tenir una major protecció, però 
sí que hi ha uns aspectes bàsics que fan... al llarg dels últims anys, que han 
fet, que han provocat l’efecte contrari; per exemple, el fet de que hi hagi 
empreses que no es puguin despenjar del conveni col·lectiu de la zona, o en 
aquest cas nacional o estatal, fa que a vegades s’hagin perdut llocs de treball.  
Per tant, això s’hauria, i en el nostre cas enteníem que calia reformar-ho i 
entrar-hi amb més profunditat.  Igual que la modificació d’algunes condicions 
de treball afavoreix el fet del manteniment dels llocs de treball, el fet de que es 
pugui reduir la jornada, que es pugui reduir el sou en alguns moments, doncs 
hi ha algunes empreses, Panrico, per exemple, una de les darreres que hem 
tingut com a exemple, que fa que pugui haver un manteniment del lloc de 
treball.   
 
Enteníem i entenem des de Convergència i Unió que cal una reforma laboral.  
La nostra obligació en el tràmit parlamentari, al Parlament, al Congrés de 
Madrid, serà modificar i escoltar aquelles veus dissonants en la reforma que 
ha fet en aquests moments el govern de l’Estat.  Ja entenem que la reforma 
intueix i fa algunes de les modificacions que el nostre grup defensava i ha 
defensat en els darrers anys, a través del nostre grup parlamentari a Madrid, 
per tant fa que el nostre posicionament de partida respecte d’aquesta reforma 
no pugui ser el vot contrari.  Però en tot cas, en l’actualitat i vista la situació de 



 

l’actual reforma que ha presentat el Partit Popular i que ha aprovat el Partit 
Popular, l’únic posicionament possible per part de Convergència i Unió i per 
tant reprodueix aquest grup, perquè no estem parlant d’un tema concretament 
de ciutat, sinó d’un tema polític d’abast nacional i estatal, és mantenir 
l’abstenció com a posicionament. 
 
ALCALDESSA 
 
Molt bé.  Gràcies, senyor Sánchez.  Si no hi ha cap més paraula, passaríem... 
senyor Álvarez. 
 
FRANCISCO ÁLVAREZ 
 
No, només un parell de precisions.  En primer lloc, senyor Elena, un empresari 
si no vol tindre un número de treballadors no els contractaria directament, o 
sigui, si vol desfer-se de treballadors evidentment és perquè no ho pot 
mantenir-ho.  No sona molt bé tindre que dir: haig d’acomiadar a cinc 
treballadors, però si una empresa de vint en un moment puntual no pot 
prescindir de cinc, amb l’objectiu igual de contractar aquests cinc i cinc més, 
perquè així és com guanya una empresa, amb els seus treballadors produint, 
si pot arribar a la finalitat de que tenqui l’empresa es perden els vint 
treballadors, a part de que la Seguretat Social després tindrà que aportar més, 
més recursos, no? 
 
Una altra qüestió.  Sí, sí, si està molt bé, està molt bé si es poden fer 
descripcions de la realitat molt... de colors molt diversos, però la realitat és que 
n’hi han els cinc milions quasi tres-cents mil aturats, i això requereix 
actuacions, que a vegades són actuacions que no poden sonar bé, però lo 
important és el resultat, i ja veurem el resultat.  Ara podem dir el que volguem, 
però ja veurem el resultat.  No serà en dos dies, no serà en dos dies, però ja 
veurem el resultat. 
 
I una tercera qüestió.  Havem escoltat moltes vegades això d’oposició 
responsable.  És responsable, després d’estar set anys de govern, i que ens 
hagin portat a aquesta situació, que en dos mesos, en dos mesos, abans de 
començar a desenvolupar la... no de donar fruits, no, de desenvolupar les 
primeres reformes estructurals, es facin declaracions com les que està fent el 
Partit Socialista?  És responsable això?  És responsable?  Doncs miri, la 
veritat, en situacions com aquestes no ho entenem.  Jo, personalment, no els 
hi entenc, perquè es pot fer política de moltes maneres i vostè pot oposar-se i 
pot veure les coses diferents, però en moment com aquestos, amb aquesta 
situació, es requereix de molta responsabilitat, de molta responsabilitat.  
Només dir això: veurem els resultats a mig termini, però que de moment lo que 



 

sí que feia falta és una política econòmica diferent de la que ens ha portat a 
aquesta situació.  Moltes gràcies. 
 
ALCALDESSA 
 
Gràcies, hem obert una segona tanda de paraules.  Entenc que... ningú volia?  
Pues per tant passo la paraula al senyor Elena i acabem aquesta segona 
ronda. 
 
JOAN IGNASI ELENA 
 
No, només per no entrar en una polèmica, que aquí no estem pas al 
Parlament, però com que m’ha fet una pregunta, li dic que si algú creu que el 
que es fa és una barbaritat, sí que és responsable criticar-ho.  De fet, és un 
deure, si un ho creu.  
 
ALCALDESSA 
 
D’acord.  Gràcies, senyor Elena. 
 
Crec que els posicionaments han quedat clars i per tant passaríem a la 
votació.  Vots a favor de la moció?  Vots en contra?  Abstencions?  Queda 
aprovada amb els vots a favor del Partit Socialista, d’Iniciativa i la CUP, 
l’abstenció del govern i el vot en contra del Partit Popular. 
 
Es vota la moció, la qual s’aprova amb el resultat següent: 
 
  Vots a favor: PSC, CUP i ICV (12) 
  Vots en contra: PP (3) 
  Abstencions: CiU (9) 
 
 

MOCIÓ D’URGÈNCIA 
 
    20 bis.  MOCIÓ DE LA CUP EN SOLIDARITAT AMB ELS ESTUDIANTS 

DEL PAÍS VALENCIÀ. 
 
ALCALDESSA 
 
Passem a l’última moció, la moció número 21, presentada per urgència per la 
Candidatura d’Unitat Popular.   
 
El secretari llegeix la part resolutiva de la moció següent: 
 



 

 
Ara fa quasi dues setmanes els estudiants d’ESO i Batxillerat de l’IES Lluís 
Vives, al centre de la ciutat de València, van tallar el carrer de Xàtiva en 
resposta a la situació límit que viuen els instituts públics valencians. Setmanes 
abans s’havien succeït les polèmiques entorn als talls de llum i calefacció, així 
com a l’escassetat de subministraments bàsics, que les noves retallades de la 
Generalitat valenciana havia efectuat aobre els centres d’ensenyament públic 
del País Valencià. 
 
La resposta a l’acció dels joves estudiants per part de la Policia Nacional fou 
contundent i les imatges de la repressió d’aquell dia donaren la volta al país. 
Els dies següents la protesta s’estengués a més instituts, al conjunt d ela 
comunitat educativa i a tota mena de col·lectius socials, sindicals i polítics que 
veieren en els joves estudiants de l’IES Lluís Vives i el seu exemple de lluita 
una senyal clara per manifestar el malestar que les esmentades retallades 
estan provocant en el conjunt de la societat valenciana. 
 
I així com s’estengué la revolta, també ho féu la brutalitat policial: caps oberts, 
pallisses a plena llum, violència contra menors, quasi 50 detencions, 
arbitrarietat en l’actuació, col·lapse circulatori del centre de la ciutat.... tot un 
estat de setge contra una protesta social, legítima i necessària que el cap de 
la Policia Nacional a València va saber definir amb claredat: es tractava de 
combatre l’enemic. 
 
Les paraules del cap de la Policia Nacional, Antonio Moreno, han suscitat tota 
mena de queixes arreu del país i de manifestacions i mostres de solidaritat 
amb els estudiants valencians, com la concentració que tingué lloc aquest 
dissabte a davant de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. 
 
Per tot això, la Candidatura d’Unitat Popular de Vilanova i la Geltrú demana al 
Ple de Vilanova i la Geltrú l’aprovació dels següents ACORDS: 
 
“PRIMER. Mostrar la solidaritat del Ple de Vilanova i la Geltrú amb les 
reivindicacions i lluita dels joves estudiants i amb la comunitat educativa 
valenciana. 
 
SEGON. Rebutjar l’actuació policial i demanar a les autoritats corresponents el 
cessament del cap de la Policia Nacional a València, Antonio Moreno, així 
com de la Delegada del Govern al País Valencià, Paula Sánchez de León. 
 
TERCER. Fer arribar aquests acords a la Generalitat Valenciana, a la 
Delegació del Govern al País Valencià i a l’IES Lluís Vives de València.” 
 
 



 

 
ALCALDESSA 
 
Gràcies, senyor secretari.  Senyora Rius. 
 
MARTA RIUS 
 
Gràcies, alcaldessa.  Bé, tots estem assabentats dels fets.  La comunitat 
educativa a València, i especialment els estudiants de l’institut Lluís Vives van 
sortir al carrer ara fa uns dies per reivindicar els seus drets, drets socials, drets 
malmesos, per cert, per les retallades aplicades per la Generalitat valenciana, i 
creiem que les imatges captades per les televisions, per les càmeres, per la 
premsa, parlen per si soles.  Difícilment es pot fer una lectura positiva a la 
dura i evident represió policial que es va viure i que van haver de patir molts 
dels manifestants: detencions arbitràries, violència gratuïta a menors, amb 
conseqüents ferits greus, i tot això enmig d’una mobilització, d’una protesta 
que era pacífica i totalment legítima.  Un episodi que a més a més 
posteriorment va ser agreujat per les paraules del cap de la Policia nacional a 
València, per Antonio Moreno, paraules clares: que s’havia de combatre 
l’enemic.  No es poden passar per alt, no es poden deixar refredar i no és 
suficient amb que l’endemà es retracti.   
 
És per això que els demanem que ara, i d’aquí la urgència de la moció, votin a 
favor de primer de tot mostrar la solidaritat de la lluita estudiantil valenciana, 
rebutjar frontalment l’actuació policial i demanar a més a més el cessament del 
cap de la Policia nacional valenciana, ja que ara mateix se’ns fa difícil de 
pensar que qui ha titllat els manifestants d’enemic ara doncs formi part d’un 
servei a la seguretat ciutadana, i amb tot això fer arribar al govern valencià i al 
centre Lluís Vives especialment aquest acord.  Gràcies. 
 
ALCALDESSA 
 
Gràcies, senyora Rius.  Senyor Sánchez. 
 
FRANCESC XAVIER SÁNCHEZ 
 
Sí, en primer lloc els hi demanaríem la possibilitat de votar per separat algun 
dels punts, si és possible. La motivació és la següent, estaríem absolutament 
d’acord en votar favorablement el primer punt, perquè entenem que la situació 
i el que s’ha viscut és absolutament doncs deplorable; però en el cas del punt 
número dos entenem que, vist que s’ha obert una investigació i que no s’ha 
tancat del tot, aquest grup es voldria abstenir a l’espera de veure com 
reacciona en aquest sentit i donar-li l’oportunitat al govern valencià d’actuar 
abans que nosaltres ens posicionem, per entendre’ns, perquè entenem que 



 

l’actuació del cap de la Policia és absolutament menyspreable amb relació al 
que diu i al que ha fet, però el govern entenem que porta quatre dies i per tant 
que té la... jo crec que des del punt de vista del govern municipal en aquest 
cas, entenem que té la suficient... doncs com a mínim el temps suficient ha de 
tenir per poder o com a mínim rectificar aquests posicionaments que consideri 
que no han estat oportuns. 
 
MARTA RIUS 
 
Estem d’acord en votar-les per separat. 
 
ALCALDESSA 
 
Votem per separat, eh? 
 
FRANCESC XAVIER SÁNCHEZ 
 
Per tant, el posicionament del govern seria votar favorablement l’1 i el 3 i 
abstenir-nos del punt número 2. 
 
ALCALDESSA 
 
D’acord, gràcies.  Paraules?  Senyora Sánchez. 
 
IOLANDA SÁNCHEZ 
 
Manifestar el nostre acord amb la moció, amb l’esperit, dèiem, amb la 
urgència.  Jo crec que hi ha un detonant diferencial i és que han hagut unes 
declaracions que davant dels fets ocorreguts, de les imatges que en tot cas 
tothom ha pogut veure, i podent entendre que evidentment han de poder-se 
donar doncs totes les possibilitats d’investigació possible, però els fets és que 
davant d’unes declaracions no hi ha hagut rectificació, ni política ni tècnica en 
aquest cas des del punt de vista del cos de la Policia nacional.  I per tant, per 
a nosaltres això és molt reprobable, i en aquest sentit sí que demanem la 
dimisió perquè no s’estan assumint conseqüències polítiques de pedagogia 
que davant de fets de violència en el que es reitera aquesta visió violenta, de 
tractar doncs a uns estudiants i en aquest cas els manifestants com l’enemic, 
no hi ha en aquest sentit una rectificació pública i per tant sí que estem doncs 
totalment amb els punts de l’acord. 
 
ALCALDESSA 
 
Bé, gràcies.  Senyor Rodríguez. 
 



 

SANTIAGO RODRÍGUEZ 
 
Gràcies.  També per fer algunes consideracions i anunciar també que 
votaríem separadament els diferents punts que es proposen en aquesta 
moció.  Però prèviament fem les consideracions. I en primer lloc és afirmar la 
desproporció entre, a partir de les imatges que s’han visualitzat, entre la força 
de la Policia i les accions dels manifestants, en general, eh?, en general, 
també és cert que hi ha algun manifestant –permeti’m que no digui 
“estudiants”, eh?-, però hi ha algun manifestant que també té alguna acció 
desmesurada contra la policia.  Però en general sí que creiem que hi ha una 
desproporció en les imatges que veuen amb l’actuació de la Policia.  Primera 
qüestió. 
 
Segona qüestió.  Sobre les declaracions del cap superior de la Policia, 
totalment reprobables.  Ara, tampoc no em digui: escolti’m, és que no hi ha 
hagut rectificació, ningú ha assumit responsabilitats polítiques.  El mateix dia 
el ministre de l’Interior criticava que s’haguessin produït aquelles declaracions 
i el mateix cap de Policia rectificava immediatament aquelles declaracions.  
Però aquí hem de fer alguna consideració més.  Tal com deia, no tot eren 
estudiants, i concretament hi van haver 26 detencions i, si no tenim mal entès, 
de les 26 només 2 eren estudiants, la resta no eren estudiants.  Per tant, tot el 
nostre respecte i tota la nostra solidaritat per les reivindicacions dels 
estudiants, i per això expresem la voluntat de votar favorablement el punt 
número 1, sempre i quan quan fa referència a lluita es refereixi, o sigui, no 
tingui connotacions violentes, eh?  Nosaltres donarem suport i ens 
solidaritzarem amb els estudiants sempre i quan, insisteixo, lluita no tingui 
connotacions violentes, perquè clar, en el marc de la moció pot donar lloc a 
males interpretacions.  
 
I per acabar, ho deia el senyor Sánchez, ho deien en la defensa de la 
urgència, els fets estan sota investigació, i per tant preferim esperar a conèixer 
els resultats d’aquesta investigació per tal de demanar les responsabilitats.  
Creiem que nosaltres no tenim, nosaltres, el Ple de l’Ajuntament de Vilanova, 
eh?, no tenim ni molt menys totes les eines ni totes les informacions que ens 
permetin jutjar i sentenciar, que és allò que es proposa en aquesta moció.  Per 
tant, donaríem suport als punts números 1 i 3, i en canvi votaríem en contra el 
punt número 2. 
 
ALCALDESSA 
 
Gràcies.  Senyor Llobet. 
 
 
 



 

GERARD LLOBET 
 
Sí, gràcies.  Per justificar el vot del grup socialista.  Nosaltres donarem suport 
a tots els punts de la moció perquè creiem que és una actuació per part de la 
Policia que és injustificable utilitzar la violència com s’ha utilitzat, que és 
desproporcionada i que a més a més existeixen responsabilitats.  En aquest 
cas doncs el comandament policial, però també responsabilitats polítiques que 
són la delegada del Govern, que és qui dóna ordres a la Policia.   
 
Creiem que és molt greu que el cap del cos de la Policia de València hagi fet 
les manifestacions que ha fet, i que són contràries a l’esperit d’una policia 
democràtica que hauria d’existir en aquest país i que per aquest motiu s’hauria 
de cessar amb ell i a la persona que no l’ha cessat, que és la delegada del 
Govern. 
 
A més a més, lamentar la manipulació informativa que ha existit a València a 
la radiotelevisió pública, tot i que no s’esmenta aquí, però crec que s’havia de 
deixar constància també doncs que moltes coses s’han hagut de veure o per 
xarxes socials o per altres mitjans de comunicació.  Recordar també que les 
protestes sorgeixen per l’abandonament de l’escola pública per part del 
govern del País Valencià, amb l’amenaça sobre els treballadors, sobre la 
comunitat educativa, i també doncs en les pròpies formes de l’exercici de 
l’educació en les condicions en què s’imparteix aquesta.  I després doncs 
evidentment solidaritzar-nos amb els estudiants, el professorat i amb tots 
aquells estudiants agredits i detinguts. 
 
ALCALDESSA 
 
Gràcies.  Per tant, si no hi ha més paraules, passarem a la votació separada 
dels punts.   
 
Comencem pel punt número 1, vots a favor?  Queda aprovat per unanimitat.   
 
Punt numero 2, vots a favor?  Vots en contra?  Abstencions?  Sí, sí, queda 
aprovat també. 
 
Punt número 3, vots a favor?  Queda aprovat per unanimitat. 
 
Per tant, el punt 2 queda aprovat amb els vots a favor del Partit Socialista, 
Iniciativa i la Candidatura d’Unitat Popular, el vot en contra del Partit Popular i 
l’abstenció del govern. 
 
Es passa a votar la moció.  Es voten els punts per separat.  El resultat de les 
votacions és el següent: 



 

 
 VOTACIÓ PUNT 1 
 
 S’aprova per unanimitat. 
 
 VOTACIÓ PUNT 2 
  
 S’aprova amb el resultat següent: 
 
   Vots a favor: PSC, CUP i ICV (12) 
   Vots en contra: PP (3) 
   Abstencions: CiU (9) 
 
 VOTACIÓ PUNT 3 
 
 S’aprova per unanimitat. 
 
Per tant, la moció queda aprovada en el seu conjunt. 
 

  
21. PREGUNTES DEL GRUP MUNICIPAL DEL PSC 
 

El portaveu del grup municipal socialista, com ja ha expressat amb anterioritat, 
retira les preguntes. 
 
 

PRECS 
 

ALCALDESSA 
 
Per tant, acabaríem amb la tanda de mocions i passem a precs i preguntes.  
Precs?  Senyor Arrufat. 
 
QUIM ARRUFAT  
 
Bé, un prec que diríem d’aquests d’ordre del Ple.  Hi ha hagut una cosa que jo 
crec que no hi estàvem acostumats en el procediment, en el desenvolupament 
del Ple, que era que s’han votat pressupostos, o sigui, hi ha hagut les 
intervencions de pressupostos, s’han votat i després de votar-se ha intervingut 
l’alcaldessa; no amb una frase, sinó amb un petit discurs que ha fet 
l’alcaldessa.  Jo crec que no... bueno, nosaltres portem quatre anys només, 
però no s’havia donat abans.  Llavors no sé si es pot fer, no es pot fer, si algú 
ho ha mirat abans de fer-ho, estava (), però bueno, ens ha sorprès, perquè clar 
llavors no dóna dret a rèplica, eh? 



 

 
ALCALDESSA 
 
Bé, senyor Arrufat, no, no... 
 
QUIM ARRUFAT 
 
És per aclarir el punt. 
 
ALCALDESSA 
 
Crec que és bastant evident que aquesta alcaldesa intervé el mínim possible, 
però he cregut que en el cas de l’aprovació del pressupost és el Ple més 
important de l’any i no podia acabar sense dir res.  I crec que he estat 
certament força breu.  Per tant... a més em sembla que habitualment era així, 
eh? 
 
No, després de votar ha estat.  D’acord.  Algun prec més? 
 
JUAN LUIS RUIZ 
 
Sí, molt breument.  Un prec a la senyora Llorens.  Ara fa uns plens vaig 
preguntar pel neguit dels usuaris d’un casal d’avis.  Per part del govern se’m va 
respondre que estàveu en contactes tant amb els usuaris com amb els 
propietaris, no?, i en tot cas us demanaríem, en la mesura que sigui possible, 
en una Comisió Informativa se’ns pogués explicar com van les converses amb 
els usuaris, com han anat, si hi ha hagut o no converses també amb els 
dirigents del centre i si s’ha arribat a algun acord o... 
 
ALCALDESSA 
 
D’acord, gràcies.  Senyora Sánchez. 
 
IOLANDA SÁNCHEZ 
 
Bé, molt ràpid.  Se’ns va donar l’informe sobre el Plec que havíem demanat 
sobre la catalogació de llocs de treball davant de les requalificacions que 
s’havien realitzat a l’inici del mandat.  I en aquest sentit doncs pregaria que 
se’ns passés l’acta que s’esmenta en l’informe jurídic i que és del 20 d’octubre, 
segons l’informe jurídic, de paritària, l’acta de paritària en què s’esmenta en 
l’informe que es va realitzar i en què suposadament doncs es va informar als 
sindicats.  Si se’ns pot fer arribar aquesta acta. 
 
 



 

ALCALDESSA 
 
D’acord, gràcies.  Per tant, si no hi han més intervencions, s’aixeca la sessió. 
Gràcies a tots. 
 
 

RESPOSTA PREGUNTES PRESENTADES PER ESCRIT 
 

PREGUNTES DEL GRUP MUNICIPAL DE LA CUP 
 
26 de gener de 2012 
 
1) Quin és l'estat actual del projecte de mesquita presentat per 

l'Associació Cultural Islàmica? 
 
L’Associació Cultural Islàmica, ara per ara, no ha presentat cap projecte de 
mesquita a l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. El que sí s’ha fet és mantenir 
reunions entre l’entitat i l’arquitecte a qui han encarregat el projecte i les 
regidories d’Urbanisme i Convivència per tal d’ajustar les primeres idees sobre 
el centre de culte a les directrius municipals per a la redacció de projectes per 
a equipaments, en concret per al centre cultural islàmic de Vilanova i la Geltrú, 
en l’àmbit del Mas d’en Dimes. 
 
2)  Quan caduca el primer període de tres anys que se'ls va donar per tal 

que iniciessin les obres quan se'ls va cedir el terreny d'equipaments 
de la Masia en Dimes? 

 
El Ple de l’Ajuntament va aprovar en data 6 de juliol de 2009 el conveni amb 
l’entitat “Associació Cultural Islàmica de Vilanova i la Geltrú” per tal de dur a 
terme els procediments urbanístics i administratius necessaris als efectes de 
poder disposar d’un emplaçament municipal adequat i compatible 
urbanísticament amb l’ús religiós, per poder ser cedit el seu ús a l’entitat 
religiosa esmentada en règim de concessió administrativa demanial, que 
s’ubicarà en part dels terrenys inclosos pel planejament general vigent en el 
sector de sòl urbanitzable ”Ortoll 1”, qualificats com a sistema d’equipaments 
col·lectius, compatible amb l’ús religiós, respecte al qual en la data del present 
acord s’han iniciat els tràmits per a aconseguir la cessió anticipada dels 
mateixos mitjançant conveni urbanístic amb la propietat actual.   
 
La cessió anticipada i gratuïta dels esmentats terrenys (integrats per tres 
finques registrals, núms. 36969, 2828 i 19376) es va efectuar segons conveni 
d’ocupació directa entre aquest Ajuntament i Obres Clavé, SA, que es va 
signar en data 28 de juny de 2010, i inscrit en el Registre de la Propietat en 



 

data 10 de novembre de 2010, en cada una de les finques registrals objecte 
de cessió.  
 
En data 19 de juliol de 2011, la Junta de Govern Local va aprovar l’agrupació 
de les tres finques registrals cedides anticipadament en una única finca de 
titularitat municipal, i posterior segregació d’aquesta de 1000 m2 que passen a 
constituir una finca independent, la qual coincideix amb la porció de terreny 
objecte de concessió administrativa a favor de l’Associació Cultural Islàmica, 
en virtut del conveni esmentat. Tot plegat consta inscrit en el Registre de la 
Propietat de Vilanova i la Geltrú núm. 2, en data 18 d’agost de 2011, com a 
finques 62324 i 62325 respectivament. 
 
D’acord amb la condició 4 del pacte QUART del conveni de referència, les 
obres de construcció s’hauran d’iniciar en el termini màxim de TRES (3) 
ANYS des de l’inici dels efectes de la concessió administrativa demanial. 
 
Als efectes que es deriven del pacte SEGON de dit conveni, l’esmentada 
concessió administrativa té eficàcia i efectivitat des del perfeccionament de la 
cessió anticipada i gratuïta efectuada segons conveni d’ocupació directa entre 
aquest Ajuntament i Obres Clavé SA, signat el 28 de juny de 2010, inscrit 
en el registre de la Propietat en data 10 de novembre de 2010. 
 
En conseqüència, cal considerar que el termini màxim de tres anys per iniciar 
les obres de construcció caducaria formalment l’11 de novembre de 2013, ja 
que dit termini es computa des de l’inici dels efectes de la concessió 
administrativa, per tant, des del dia següent a la data d’inscripció en el 
Registre de la Propietat de la titularitat del terreny a favor de l’Ajuntament de 
Vilanova i la Geltrú, objecte de cessió anticipada en virtut de conveni de data 
28 de juny de 2010. 
 
3)  Estan obligats a presentar un pla de finançament? Indica aquest Pla 

de Finançamanet (o el nom que rebi) l’origen dels diners, és a dir, si 
provenen de persones particulars, empreses, convenis, 
administracions o governs? Ho podem consultar? 

 
L’Associació Cultural Islàmica no està obligada a presentar un pla de 
finançament. Tot i així, la Llei 5/2006, de 10 de maig, en l’apartat que regula 
les donacions, estableix que aquestes es declarin per escrit a l’òrgan 
competent, normalment l’administració tributària. 
 
4)  On es troben les actes del Consell Assessor del Nucli Antic? Les pot 

consultar la ciutadania? En volem còpies electròniques. 
 



 

No s’han aixecat actes de les reunions d’aquest Consell (només la de 
constitució), ja que el caràcter obert i fluctuant de l’assistència, impossibilitaria 
la seva aprovació. 
 
5)  Quin és l’estat actual de la Comissió de Qualitat Arquitectònica? Es 

reuneix? Qui en forma part? Quins objectius té? Si hi ha 
documentació al respecte la volem en format electrònic. 

 
Aquesta Comissió no s’ha constituït.  
 
6) Es poden consultar les actes de la Comissió de Patrimoni (també 

anomenada Comissió del Pla Especial i Catàleg)? On es troben. En 
volem còpies en format electrònic.  I en concret, on són les actes de 
la intervenció a l’Església dels Josepets? 

 
Es poden consultar les actes al Departament de Llicències Urbanístiques de 
l’Ajuntament, i naturalmet també en concret, les actes que fan referència (de 
30 de juny de 2010 i 1 del 12 del 2011) a la intervenció a l’Església dels 
Josepets. 
______________________________________________________________ 
 
PREGUNTES DEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA 
 
6 de febrer de 2012 
 
El grup Municipal Socialista voldria conèixer: 
 

• En quin punt de desenvolupament es troba el Pla Local de 
Drogues? Quines activitats s’han realitzat l’any 2011 i quines 
activitats estan previstes desenvolupar durant l’any 2011? 

 
PLA LOCAL DE PREVENCIÓ EN DROGUES (PLPD) 

 

PLA DE TREBALL 2011  

El Pla Local de Prevenció de Drogues fou aprovat el 8 de novembre de 2010 
pel Ple Municipal, però va començar a ser operatiu el mes de maig de 2011.  
Durant el període de maig a desembre de 2011, s’han dut a terme les 
següents accions, incloses en el Pla de Treball anual, aprovat per la comissió 
de coordinació del PLPD, amb una dedicació total de 450 h. L’entitat que va 
portar a terme el desenvolupament de les accions del Pla va ser ATRA 
Associació, vinculada a la nostra ciutat per altres activitats en temes de salut 
mental 



 

S’ha de tenir en compte que en el cas dels tallers de prevenció que es fan als 
centres educatius, les dades fan referència al curs escolar 2010-11 i al curs 
escolar 2011-12.  

1. Prevenció i educació: 
 

• Adolescents i joves: tallers de prevenció del consum de drogues a la 
població escolaritzada (secundària i batxillerat). 

• Adolescents i joves de col·lectius de risc: tallers de prevenció del 
consum de drogues. 

• Famílies d’adolescents i joves escolaritzats: 2 xerrades/ taller 
• Famílies d’adolescents i joves: servei d’assessorament familiar sobre 

alcohol i altres drogues  2 hores a la setmana. 
 
 2. Prevenció i oci: 
 

• Adolescents i joves menors d’edat, sancionats per consum o tinença de 
substàncies il·legals a la via pública: SMA - Servei de mesures 
alternatives amb un total de 99 h. any. 

• Joves de 16 a 30 anys: Assessoria de drogues a l’ Oficina Jove: 3 hores 
setmanals. 

• Usuaris i promotors d’oci nocturn: 5 intervencions de 5 hores en espais 
de festa.  

 

1. Prevenció i Educació:  

 

 

Tallers per a població escolaritzada i població de risc 
 Curs 2010-11 Curs 2011-12 
Prevenció drogues  
1r ESO 21 21 

Prevenció drogues  
2n ESO 19 19 

Prevenció drogues  
3r ESO 22 16 

Prevenció drogues  
4t ESO 12 11 

Prevenció drogues 
Batxillerat i cicles 
formatius 

14 10 

Prevenció drogues en 
grups de risc 4 4 

Total  92 81 



 

 

 

Xerrada-taller: A casa també parlem sobre Drogues 

Total 2 

Nombre d’assistents 17  

 

Servei d’ Assessorament Familiar sobre Drogues 

Nombre 
de casos 
atesos 

Nombre de 
sessions 

Nombre 
d’usuaris 
atesos 

Centres derivadors 

 

17 25 32 
Capi Baix a Mar 

Serveis Socials 

 

2. Prevenció i Oci:   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Servei de Mesures Alternatives a les sancions per tinença/consum 
drogues en menors d’edat 

Joves adherits al programa 26 

Famílies ateses 26 

Informes favorables 12 

Informes desfavorables 2 

Joves realitzant la mesura 12 

Assessoria de Drogues 

Oficina Jove 

Nombre d’usuaris atesos 7 

Intervencions en espais de festa – 

usuaris i promotors d’oci nocturn 

Intervenció Nombre d’Intervencions, díptics i 
preservatius donats 

Festival Faraday 170 intervencions 



 

 

3. Prevenció i Comunitat:  

S’ha editat un díptic informatiu per fer difusió dels diferents serveis, programes 
i projectes del Pla Local de Prevenció en Drogues  
 
 
PLA DE TREBALL 2012  
 
El Pla Local de Prevenció en Drogues de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, 
actualment es troba desenvolupant les accions del 2012, de forma prorrogada 
(per no està adjudicades a cap empresa, associació o fundació) per no 
disposar encara de pressupost assignat. 
 
Les accions proposades per la comissió tècnica de coordinació pendents de 
ser validades per la comissió política i en les que estem actualment treballant 
són: 
 
1. Prevenció i educació: 
 

• Adolescents i joves: 60 tallers de prevenció del consum de drogues a la 
població escolaritzada (secundària i batxillerat). 

• Adolescents i joves de col·lectius de risc: 10 tallers de prevenció del 
consum de drogues. 

• Agents educatius: Assessorament a professionals de l’educació. 
• Famílies d’adolescents i joves: 3 xerrades/ taller 
• Famílies d’adolescents i joves: SAFAD: Servei d’Assessorament 

Familiar sobre Alcohol i altres drogues:  2 hores a la setmana. 
 
2. Prevenció i oci: 
 

• Adolescents i joves sancionats per consum o tinença de substàncies 
il·legals a la via pública: servei de mesures alternatives amb un total de 
141 h. any. 

• Joves entitats i associacions:  3 intervencions amb entitats de joves 15 
h. any 

Faraday Major 500 díptics 

600 preservatius 

Manani Rock 

Ball de les 7 hores 

143 intervencions 

325 díptics 

207 preservatius 



 

• Joves de 16 a 30 anys: Assessoria de joves a l’ Oficina Jove: 3 hores 
setmanals. 

• Usuaris i promotors d’oci nocturn: 5 intervencions de 5 hores en espais 
de festa  

 
3. Prevenció i comunitat: 
 

• Ciutadania en general: elaboració de materials de difusió: 35h. 
• Ciutadania en general: concurs de “logo” del Pla: 25h. 
• Professionals del mitjans de comunicació: 10h. 

 
4. Prevenció i coneixement: 
 

• Formació per a professionals de l’educació 5h. 
• Formació per a professionals sanitaris 5h. 
• Formació per a professionals dels cossos de seguretat 5h. 

 

Aquestes accions sumen un total de 824 h. 

______________________________________________________________ 

 

 
Complert l’objecte de la convocatòria, s’aixeca la sessió a les 21.05 hores, de 
la qual s’estén la present acta que firma la presidenta amb mi, el secretari 
accidental. 
 


