
 

 

 
El debat d’aquest Ple es troba recollit a la gravació de la sessió plenària que 
va efectuar Canal Blau. Hi podeu accedir seguint l’enllaç següent: 
 
http://www.canalblau.cat/ple-ordinari-de-vilanova-i-la-geltru-05-10-2015/ 

 
 
   

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT 
DEL DIA 5 D’OCTUBRE DE 2015 

 
 
Acta núm. 12 
 
A Vilanova i la Geltrú, quan són les 18:00 hores del dia 5 d’octubre de 2015, 
sota la presidència de la senyora alcaldessa, NEUS LLOVERAS I MASSANA 
(CiU), es reuneixen al saló de sessions de la Casa de la Vila les persones 
següents: 

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



 

 

SECRETARI GENERAL  
ISIDRE MARTÍ I SARDÀ 
 
INTERVENTOR GENERAL 
CÈSAR RODRÍGUEZ SOLÀ 

 
per efectuar una sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament en primera 
convocatòria. 
 
Els punts de l’ordre del dia són els següents: 
 
 

ORDRE DEL DIA 
 
   1.  Aprovació, si escau, de l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària del Ple 

de l’Ajuntament de 14 de setembre de 2015. 
 
 
DICTÀMENS: 
 

COMISSIÓ INFORMATIVA DE SERVEIS CENTRALS, 
SEGURETAT I HISENDA 

 
ÀREA D’ALCALDIA-PRESIDÈNCIA 
 
Secretaria General 
 
  2. Aprovació, si escau, de la modificació de l’horari i periodicitat de la 

Comissió Informativa de Territori i Espai Urbà. (Exp. 169/2015-SEC) 
  3. Designació dels representants municipals en el Consell General del 

Consorci Urbanístic pel desenvolupament de l’Eixample Nord i 
modificació d’Estatuts. (Exp. 235/2015-SEC) 

 
ÀREA DE SERVEIS CENTRALS, SEGURETAT I HISENDA 
 
Intervenció 
 
  4. Aprovació, si escau, de la sol·licitud de reintegrament de l’import de la 

liquidació definitiva de la participació municipal en els tributs de l’Estat, 
exercici 2013, en 120 mensualitats. (Exp. 85/2015-INT) 

 
 
 
 



 

 

COMISSIÓ INFORMATIVA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA, 
OCUPACIÓ I INNOVACIÓ 

 
ÀREA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA, OCUPACIÓ I INNOVACIÓ 
 
Promoció Econòmica i Projecció Exterior 
 
  5. Aprovació, si escau, de la quantificació de les parades per 

denominacions dels articles de venda i la nova denominació de venda de 
productes alimentaris “formatgeria, derivats i delicatessen de formatges”.  
(Exp. 224/2015-DES) 

 
 

COMISSIÓ INFORMATIVA DE POLÍTIQUES DE CIUTADANIA 
 
ÀREA DE POLÍTIQUES DE CIUTADANIA 
 
Cultura 
 
  6. Aprovació, si escau, de l’atorgament d’una subvenció extraordinària a 

Sonsetc, Making Sense of Sounds. (Exp. 160/2015-CUL) 
 
 

COMISSIÓ INFORMATIVA DE TERRITORI I ESPAI URBÀ 
 
ÀREA DE TERRITORI I ESPAI URBÀ 
 
Urbanisme 
 
  7. Verificació, si escau, del text refós de la modificació puntual del Pla 

General d’Ordenació de Vilanova i la Geltrú, en l’àmbit del sector Masia 
En Notari – Pirelli.  (Exp. 16/14) 

 
Projectes i Obres 
 
  8. Aprovar definitivament el Projecte d’adequació parcial de l’ampliació de la 

Casa Consistorial, 1a Fase. (Exp. 39/2015-PUR) 
 
 

MOCIONS 
 
Grups Municipals de CiU, PSC, ERC, SOM VNG i C’s, amb el suport de la 
CUP 
 



 

 

  9. Moció de suport a les víctimes espanyoles de la Talidomida. 
 
Grup Municipal de SOM VNG 
 
10. Moció per a la remunicipalització de les consergeries de les instal·lacions 

esportives municipals. 
 
Grup Municipal de C’s 
 
11. Moció per a l’aproximació de l’OAC al ciutadà. 
12. Moció per a la instal·lació d’una xarxa protectora al Parc de Johan Cruyff. 
 
Grup Municipal d’ERC 
 
13. Moció de suport a l’inici del procés d’independència. 
 
Grup Municipal de la CUP 
 
14. Moció per la retirada de la pista de gel de la Plaça de la Vila. 
15. Moció per deixar de pagar el lloguer dels locals de la Policia Nacional. 
16. Moció contra el TTIP. 
 
Grup Municipal de CiU 
 
17.  Moció de suport al president Mas, l’exvicepresidenta Ortega i la 

consellera Rigau amb motiu de la seva imputació per l’organització del 
9N. 

 
URGÈNCIA: 
 
Mobilitat 
 

• Aprovació, si escau, del restabliment del traçat de les línies L3 i L4 
segons el recorregut establert abans de l’execució provisional i parcial 
de la interlocutòria del TSJC. 

 
 

PREGUNTES 
 
18. Pregunta d’ERC sobre PIVSAM, empresa pública. 
19. Preguntes de la CUP: 

• Sobre els efectes de les eleccions del 27-S. 
• Sobre la realització de la propera Assemblea Municipal Oberta. 

 



 

 

 
PRECS 
 
 

  1.  APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’ESBORRANY DE L’ACTA DE LA 
SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE 14 DE 
SETEMBRE DE 2015. 

 
 
S’aprova l’esborrany de l’acta de Ple esmentada per unanimitat dels presents, 
amb un total de 25 vots (6 vots de CiU, 5 vots del PSC, 5 vots de la CUP, 4 
d’ERC, 2 de C’s, 2 de SOM VNG i 1 del PP). 
 
 
DICTÀMENS: 
 

COMISSIÓ INFORMATIVA DE SERVEIS CENTRALS,  
SEGURETAT I HISENDA 

 
ÀREA D’ALCALDIA-PRESIDÈNCIA 
 
   2. SECRETARIA GENERAL. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA 

MODIFICACIÓ DE L’HORARI I PERIODICITAT DE LA COMISSIÓ 
INFORMATIVA DE TERRITORI I ESPAI URBÀ. (EXP. 169/2015-
SEC) 

 
Vist que en el Ple de la Corporació de 29 de juny de 2015 es va acordar que 
les Comissions Informatives celebraran reunions ordinàries d'acord amb el 
règim de sessions següent: 
 

− COMISSIÓ INFORMATIVA DE TERRITORI I ESPAI URBÀ 
     Periodicitat: setmanal 
     Dia de la setmana: dilluns 
     Hora: 9h. 
 
− COMISSIÓ INFORMATIVA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA, 

OCUPACIÓ I INNOVACIÓ 
 Periodicitat: mensual 
 Dia de la setmana: dilluns 
 Hora: 17h. 
 

− COMISSIÓ INFORMATIVA DE SERVEIS CENTRALS, SEGURETAT I 
HISENDA 

 Periodicitat: mensual 



 

 

 Dia de la setmana: dilluns 
 Hora:18h. 
 
− COMISSIÓ INFORMATIVA DE POLÍTIQUES DE CIUTADANIA 
 Periodicitat: mensual 
 Dia de la setmana: dilluns 
 Hora: 19h. 

 
Vist que en un acord posterior, adoptat pel Ple de l’Ajuntament de 14 de 
setembre de 2014, es van modificar els horaris de les comissions informatives 
de Serveis Centrals, Seguretat i Hisenda i de Polítiques de Ciutadania. 
 
Atès que per motius organitzatius es considera necessària la modificació de 
l’horari i de la periodicitat de la Comissió Informativa de Territori i Espai Urbà. 
  
De conformitat amb el que disposa 60 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 
d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de 
Catalunya i els articles 57 i següents del Reglament Orgànic Municipal, en 
concordança amb els articles 123 i següents del Reglament d'organització, 
funcionament i règim jurídic de les entitats locals, aquest Ple de l’Ajuntament 
aprova el següent 
 

ACORD 
 
“PRIMER. MODIFICAR  l’horari i la periodicitat de celebració de les sessions 
ordinàries de la Comissió Informativa de Territori i Espai Urbà en el sentit 
següent: 
 

 COMISSIÓ INFORMATIVA DE TERRITORI I ESPAI URBÀ 
     Periodicitat: quinzenal 
     Dia de la setmana: dilluns 
     Hora: 8:30 h. 

 
SEGON. COMUNICAR aquest acord als diferents Grups Polítics Municipals i a 
la resta d’interessats.” 

 
 
Es vota la proposta, la qual s’aprova per unanimitat dels presents, amb un 
total de 25 vots (6 vots de CiU, 5 vots del PSC, 5 vots de la CUP, 4 d’ERC, 2 
de C’s, 2 de SOM VNG i 1 del PP). 
 

 
  



 

 

   3. SECRETARIA GENERAL. DESIGNACIÓ DELS 
REPRESENTANTS MUNICIPALS EN EL CONSELL GENERAL 
DEL CONSORCI URBANÍSTIC PEL DESENVOLUPAMENT DE 
L’EIXAMPLE NORD I MODIFICACIÓ D’ESTATUTS. (EXP. 
235/2015-SEC) 

 
Relació de fets 
 
I. Atès que en data 13 de juny de 2015 en el Ple extraordinari de 

l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú es va constituir el Consistori del 
Mandat Corporatiu 2015-2019 i en el Ple del 29 de juny de 2015, es va 
aprovar el cartipàs municipal. 

 
II. Atès que cal designar els representant municipals en el Consorci pel 

Desenvolupament del Sector de Sòl Urbanitzable 2.8 anomenat Eixample 
Nord del terme municipal de Vilanova i la Geltrú. 

 
Fonaments de dret 
 
− Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la 

Llei municipal i de règim local de Catalunya, al requerir l’esmentat acord 
quòrum especial. 

− Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local. (LBRL) 
− Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, 

activitats i serveis dels ens locals. (ROAS) 
− Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les 

administracions públiques de Catalunya. 
− Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions 

públiques i del procediment administratiu comú. (LRJPAC) 
− Llei 27/2013 de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de 

l’administració local. (LRSAL) 
− Estatuts vigents del Consorci pel desenvolupament de l’Eixample Nord. 
 
Per tot això aquest Ple de l’Ajuntament aprova el següent 
 

ACORD 
 
“PRIMER. NOMENAR els següents representants de l’Ajuntament de Vilanova 
i la Geltrú en el  Consell General del Consorci Urbanístic pel desenvolupament 
del Sector de sòl urbanitzable 2.8 anomenat Eixample Nord. 
 

1) Sr. Joan Giribet de Sebastián 
2) Sr. Gerard Llobet Sánchez 
3) Sr. Raimon Ràfols Florenciano 



 

 

4) Sra. Queti Vinyals Florenciano 
5) Sr. Francisco Álvarez Marín 

 
SEGON. DISPOSAR que aquest nomenament té caràcter transitori i l’únic 
objectiu de dur a terme l’aprovació en els propers sis mesos de la modificació 
dels Estatuts del Consorci que contempli els següents aspectes: 
 

− Representació municipal:   
Un/a representant de cada grup municipal de l’Ajuntament de 
Vilanova i la Geltrú (actualment 7). 
 

− Règim d’acords:  
� Vot ponderat segons representació del grup en el Ple de la 

Corporació. 
� Supressió de l’art. 12.2 que preveu la unanimitat en diferents 

supòsits. 
 
 

TERCER. PROPOSAR al Consell General del Consorci la modificació dels 
arts. 9 i 12 dels Estatuts del Consorci Urbanístic pel desenvolupament de 
l’Eixample Nord en els següents termes: 
 
Article 9. Composició del Consell General 
 

1. El Consell General, òrgan superior de govern i administració del 
Consorci, està integrat pels següents membres que actuen en 
representació dels ens consorciats i són nomenats de la manera 
següent: 

 
a) Un representant de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú per 

cada grup municipal (en l’actualitat, set)  designats per l’òrgan de 
govern que correspongui. 

b) Set  membres en representació de l’Institut Català del Sòl. 
 

2. La Gerència hi assisteix amb veu, però sense vot. 
 
Article 12. Règim d’acords del Consell General  
 
Els acords del Consell General s’han d’adoptar per una majoria de més de la 
meitat dels vots emesos pels membres assistents, corresponent un vot a 
cadascun dels membres de l’Incasòl i tants vots com corresponguin a 
cadascun dels representants municipals, d’acord amb el sistema de vot 
ponderat segons la seva representació en el Ple de la Corporació. 
 



 

 

QUART. NOMENAR els següents set regidors de l’Ajuntament com a 
membres del Consell General del Consorci, en el cas que s’aprovi 
definitivament la modificació dels seus Estatuts en els termes establerts en 
l’acord tercer, tenint en compte que aquest nomenament serà vigent a partir 
de la data d’entrada en vigor de la modificació dels estatuts: 
 

1) Neus Lloveras Massana 
2) Gerard Llobet Sánchez 
3) Raimon Ràfols Florenciano 
4) Queti Vinyals Florenciano 
5) Francisco  Álvarez Marín 
6) Déborah Zimmerman Mileguir 

         7)  Carlos Remacha López 
 
CINQUÈ. Notificar el present acord als interessats.” 
 
 
Es vota la proposta, la qual s’aprova amb el resultat següent: 
 
   Vots a favor: CiU (6), PSC (5), ERC (4), C’s (2) i PP (1) = 18 vots 
   Vots en contra: CUP = 5 vots 
   Abstencions: SOM VNG = 2 vots 
  
   
 

ÀREA DE SERVEIS CENTRALS, SEGURETAT I HISENDA 
 

   4. INTERVENCIÓ. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA SOL·LICITUD 
DE REINTEGRAMENT DE L’IMPORT DE LA LIQUIDACIÓ 
DEFINITIVA DE LA PARTICIPACIÓ MUNICIPAL EN ELS 
TRIBUTS DE L’ESTAT, EXERCICI 2013, EN 120 
MENSUALITATS. (EXP. 85/2015-INT) 

 
Relació de fets 
 
Atès que en data 17 de juliol de 2015 (notificació de 7 d’agost de 2015) la 
Secretaria General de Coordinació Autonòmica i Local ha comunicat a 
l’Ajuntament la Liquidació definitiva de la Participació municipal en els tributs 
de l’Estat, exercici 2013, essent el seu import negatiu de -797.999,79 euros. 
 
Atès que segons la Disposició addicional desena del Reial decret llei 17/2014, 
de 26 de desembre, de mesures de sostenibilitat financera de les CCAA i les 
EELL, estableix la possibilitat d’un règim especial de reintegrament dels 
saldos deutors de la liquidació definitiva del PIE 2013, que consisteix en el 



 

 

fraccionament del deute en 10 anys, si l’entitat compleix els paràmetres que 
estableix la normativa d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, 
segons les dades subministrades al Ministeri corresponents al tercer trimestre 
d’aquest any, i a més es sol·licita formalment pel Ple de l’entitat. 
 
Atès que les dades de compliment s’entenen en termes de grup municipal, 
administracions públiques, definit en l’entorn SEC (article 2.1 de la Llei 
Orgànica 2/2012, de 27 d’abril). 
 
Fonaments de dret 
 
- Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals (Reial decret legislatiu 

2/2004, de 5 de març). 
- Llei 17/2012, de 27 de desembre, de pressupostos generals de l’Estat per al 

2013. 
- Reial decret llei 17/2014, de 26 de desembre, de mesures de sostenibilitat 

financera. 
- Notificació de 7 d’agost 2015 de la Secretaria de Coordinació Autonòmica i 

Local del Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques. 
 
Per tot això aquest Ple de l’Ajuntament aprova el següent 
 

ACORD 
 
“PRIMER. Sol·licitar al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques el 
reintegrament de l’import de la liquidació definitiva de la Participació municipal 
en els tributs de l’Estat, exercici 2013, en 120 mensualitats, en el supòsit de 
compliment dels paràmetres d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat 
financera previstos en el punt 3 de la Disposició addicional desena del Reial 
decret llei 17/2014, de 26 de desembre. 
 
SEGON. Trametre aquest acord al Ministeri per mitjans telemàtics i amb 
signatura electrònica abans de l’1 de novembre de 2015.” 
 
 
Es vota la proposta, la qual s’aprova per unanimitat dels presents, amb un 
total de 25 vots (6 vots de CiU, 5 vots del PSC, 5 vots de la CUP, 4 d’ERC, 2 
de C’s, 2 de SOM VNG i 1 del PP). 
 



 

 

 
COMISSIÓ INFORMATIVA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA, 

OCUPACIÓ I INNOVACIÓ 
 
 

ÀREA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA, OCUPACIÓ I INNOVACIÓ 
 

   5. PROMOCIÓ ECONÒMICA I PROJECCIÓ EXTERIOR. 
APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA QUANTIFICACIÓ DE LES 
PARADES PER DENOMINACIONS DELS ARTICLES DE VENDA I 
LA NOVA DENOMINACIÓ DE VENDA DE PRODUCTES 
ALIMENTARIS “FORMATGERIA, DERIVATS I DELICATESSEN 
DE FORMATGES”.  (EXP. 224/2015-DES) 

 
Relació de fets 
 
I.- En data 6 d’agost de 2015, la senyora xxx, amb DNI xxx, i domicili a xxx, de 
Vilanova i la Geltrú (08800), ha presentat una sol·licitud, registrada per 
l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, amb núm. de registre d’entrada 
2015022067, i altra sol·licitud complementària presentada per la senyora xxx, 
conjuntament amb la senyora xxx, amb NIE xxx, i domicili a xxxx, de Les 
Roquetes – Sant Pere de Ribes (08012), en data 2 de setembre de 2015. 
 
II.- Atès que es demana el canvi d’activitat de Fruita i verdura per Formatgeria, 
derivats i delicatessen de formatges (Reglament de Mercats - Annex 1, art. 
2_m, noves denominacions de venda de productes alimentaris). 
 
III.- Vist que l'informe de la Direcció dels Mercats Municipals de data 6 de maig 
de 2015, és favorable. 
 
IV.- Vist l'informe de la Direcció dels Mercats Municipals de data 23 de 
setembre de 2015, que complementa l’anterior, amb caràcter favorable a la 
petició que s’efectua de definir noves denominacions amb la finalitat 
d’aconseguir més varietat i enriquir l’oferta del mercat, considerant que no 
causarà cap perjudici a la resta de denominacions i obrirà noves opcions, 
varietat i riquesa de productes.  
 
V.- Atès el que disposa l’article 54 del Reglament de Mercats en matèria de 
quantificació de les parades per denominacions dels articles de venda 
existents i la possibilitat de modificar-la, a proposta de l’òrgan competent dels 
mercats, per acord del Ple de l’Ajuntament. 
  
 
 



 

 

Fonaments de dret 
 
1. Vist allò que disposa el Reglament dels Mercats Municipals, al seu Annex 

1, art. 2.m), relatiu a noves denominacions de venda de productes 
alimentaris, pel qual l’Ajuntament té facultat d’autoritzar noves 
denominacions de venda de productes alimentaris, que seran definides per 
la direcció del mercat. 

 
2. De conformitat amb l’article 54 del Reglament dels Mercats Municipals, en 

relació amb la quantificació de les parades per denominacions d’articles de 
venda i la seva aprovació i/o modificació.   

 
Per tot això aquest Ple de l’Ajuntament aprova el següent 
 

ACORD 
 
“PRIMER.  Aprovar la quantificació de les parades per denominacions dels 
articles, recollides en l’annex 1 del Reglament Regulador dels Mercats 
Municipals de Vilanova i la Geltrú, amb la incorporació d’una nova 
quantificació de “FORMATGERIA, DERIVATS I DELICATESSEN DE 
FORMATGES”, relació que s’adjunta al present acord com a annex I. 
 
SEGON. Notificar als interessats i procedir a la seva publicació.” 
 
 

ANNEX I 
 
 

QUANTIFICACIÓ DE LES PARADES PER DENOMINACIONS  
DELS ARTICLES DE VENDA 

 
Denominacions mercat del 

centre 
quantificació 

FRUITA I VERDURA 15 

CARNISSERIA 11 

PEIX I MARISC 13 

CANSALADERIA 9 

XARCUTERIA 1 

VOLATERIA, OUS 7 

QUEVIURES 1 

PESCA SALADA 3 

LLEGUM I PLATS 
PRECUINATS 2 



 

 

CONGELATS 1 

PASTA FRESCA 1 

PA I PASTISSERIA 
ORDINÀRIA 2 

ALIMENTS ASIÀTICS 1 

MERCERIA I GÈNERES DE 
PUNT 2 

FORMATGERIA, DERIVATS I 
DELICATESSEN DE 
FORMATGES 

1 

HERBOLARI 1 

BAR 1 

PLANTES I FLORS 1 

REVISTES I DIARIS 1 

TOTAL PARADES 74 

 
 
Es vota la proposta, la qual s’aprova per unanimitat dels presents, amb un 
total de 25 vots (6 vots de CiU, 5 vots del PSC, 5 vots de la CUP, 4 d’ERC, 2 
de C’s, 2 de SOM VNG i 1 del PP). 
 
 
 

COMISSIÓ INFORMATIVA DE POLÍTIQUES DE CIUTADANIA 
 
 

ÀREA DE POLÍTIQUES DE CIUTADANIA 
 

  6. CULTURA. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’ATORGAMENT D’UNA 
SUBVENCIÓ EXTRAORDINÀRIA A SONSETC, MAKING SENSE 
OF SOUNDS. (EXP. 160/2015-CUL) 

 
Relació de fets 
 
El passat mes de maig de 2015 es va portar a terme a l’Auditori Eduard Toldrà 
l’edició anual del congrés OCEANOISE 2015. Aquest congrés reuneix els 
principals experts internacionals en l’estudi del soroll als oceans. Es tracta 
d’un intercanvi dinàmic dels últims descobriments en el camp del soroll a 
l’oceà per tal d’ajudar a proporcionar millors coneixements científics i buscar 
les solucions tècniques per fer front a qüestions operatives i mediambientals. 
 
Oceanoise és un congrés vinculat amb la UPC i amb una clara vessant de 
promoció de la ciutat pel seu impacte a nivell internacional. L’empresa 



 

 

especialitzada en el tema i encarregada de portar a terme l’organització del 
esdeveniment va ser SONSETC, Making Sense of Sounds. 
 
Així doncs, OCEANOISE es va portar a terme de l’11 al 15 de maig, en horari 
intensiu de matí, tarda i vespre a tot el recinte de l’Auditori. Això va implicar 
unes despeses extraordinàries de 5.299,80 €. 
 
És per a fer front a aquestes despeses que es va ampliar la partida 
31.3341.48901 de Conveni entitats en 5.000,00 €, per a atorgar una subvenció 
extraordinària a SONSETC, Making Sense of Sounds, i així poder compensar 
la despesa produïda. 
 
Fonaments de dret 
 
1.  Llei 7/1985, de 2 abril, de bases del règim local. 
 
2.  Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, que aprova el Text refós de la Llei 

municipal i de règim local de Catalunya. 
 
Atès que aquest tema va ser tractat en la Comissió Informativa del 28 de 
setembre passat, i vista la proposta de la regidora de Cultura, aquest Ple de 
l’Ajuntament aprova el següent 
 

ACORD 
 
“ÚNIC. Aprovar la subvenció a nom de SONSETC, MAKING SENSE OF 
SOUNDS, amb NIF B6543399-7, per import de CINC MIL EUROS (5.000 €), 
en concepte de subvenció extraordinària.  
 
Aquesta despesa anirà a càrrec de l’aplicació pressupostària 31.3341.48901 
de convenis entitats.” 

 
 
 

Es vota la proposta, la qual s’aprova amb el resultat següent: 
 
   Vots a favor: CiU (6), PSC (5), CUP (5), C’s (2), SOM VNG (2) i 

    PP (1) = 21 vots 
   Abstencions: ERC = 4 vots 
 
 
 
 
 



 

 

COMISSIÓ INFORMATIVA DE TERRITORI I ESPAI URBÀ 
 
 

ÀREA DE TERRITORI I ESPAI URBÀ 
 

   7. URBANISME. VERIFICACIÓ, SI ESCAU, DEL TEXT REFÓS DE 
LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA GENERAL 
D’ORDENACIÓ DE VILANOVA I LA GELTRÚ, EN L’ÀMBIT DEL 
SECTOR MASIA EN NOTARI – PIRELLI.  (EXP. 16/14) 

 
Relació de fets 
 
I.- En data 3 de novembre de 2014, el Ple de l’Ajuntament, en sessió ordinària, 
va adoptar l’acord d’aprovar inicialment la Modificació puntual del Pla General 
d’Ordenació de Vilanova i la Geltrú, en l’àmbit del sector Masia En Notari – 
Pirelli, segons document elaborat pels serveis tècnics d’Urbanisme d’aquest 
Ajuntament. 
 
Així mateix, l’esmentat Ple va acordar aprovar la suspensió de la tramitació 
d'instruments de planejament i gestió urbanística i l'atorgament de llicències, 
dins l'àmbit delimitat al plànol corresponent, d'acord amb les previsions legals 
aplicables. 
 
II.- La modificació proposada consisteix en la delimitació d’una Unitat 
d’actuació en sòl urbà, que inclou les àrees desenvolupades segons el Pla 
Parcial del Sector Masia en Notari – Pirelli, aprovat definitivament el 13 de 
març de 2002, i posteriorment anul·lat per la sentència del Tribunal Suprem de 
22 d’octubre de 2010, per tal d’adaptar el planejament a la realitat existent, 
que inclou la construcció de l’enllaç entre l’autopista C-32 i la carretera C-15, 
Eix Diagonal. 
 
L’àmbit de la modificació inclou els sòls urbanitzables d’acord amb el plànol 3. 
Aquests sòls constitueixen sòls urbanitzables industrials (sector Masia En 
Notari – Pirelli, sector 2.14), clau 15d. 
 
El planejament proposat en la present modificació es limita a aplicar als tres 
tipus de sòl descrits en la memòria del document (parcel·la industrial, vialitat i 
estacionament i espais lliures), les claus de sòl urbà corresponents d’acord 
amb la normativa urbanística del Pla General d’Ordenació de Vilanova i la 
Geltrú vigent. Aquesta zonificació és la que s’expressa al plànol 5 del 
document de modificació. El sistema d’actuació serà reparcel·lació per 
cooperació. 
 



 

 

III.- L’esmentada aprovació inicial d’aquesta Modificació puntual es va 
sotmetre a exposició pública pel termini d’un mes des de la darrera publicació 
obligatòria, de conformitat amb l’article 23 del Reglament de la Llei 
d’urbanisme, i 85, 96 i Disposició Addicional Desena del Text refós de la Llei 
d’urbanisme, i es va publicar l’acord d’aprovació inicial en el Butlletí Oficial de 
la Província de Barcelona, de data 24 de novembre de 2014, i en el Diari de 
Vilanova, de data 21 de novembre de 2014, així com en el tauler d’edictes de 
l’Ajuntament i en la pàgina web municipal. En el decurs de l’esmentat termini 
d’exposició pública no s’ha presentat cap al·legació al respecte. 
 
IV.- Un cop transcorregut el termini d’informació pública al que es va sotmetre 
aquesta Modificació de PGO, i complimentats tots els tràmits legals 
preceptius, en data 2 de març de 2015 el Ple de l’Ajuntament va aprovar 
provisionalment la Modificació puntual del Pla General d’Ordenació de 
Vilanova i la Geltrú, en l’àmbit del sector Masia En Notari – Pirelli, que 
incorpora en document refós determinats aclariments i correccions formals i 
materials, segons consta a l’informe favorable dels serveis tècnics 
d’Urbanisme incorporat a l’expedient. 
 
V.- Posteriorment, en data 22 de juliol de 2015, la Comissió Territorial 
d’Urbanisme de Barcelona va acordar la seva aprovació definitiva, supeditant 
la seva executivitat i consegüent publicació al DOGC fins a la presentació d’un 
Text refós que es presentarà per duplicat, verificat per l’òrgan que ha atorgat 
l’aprovació provisional de l’expedient i diligenciat, on s’incorporin les 
prescripcions següents: 

1.1 Cal completar el document, d’acord amb l’article 59 del TRLLU, 
amb unes normes urbanístiques, una agenda que determini les 
previsions temporals relatives a l’execució de les determinacions 
del polígon d’actuació proposat, i una avaluació econòmica i 
financera, tal i com s’exposa a la part valorativa d’aquest informe. 

1.2 Cal delimitar als plànols d’ordenació l’àmbit del polígon 
d’actuació urbanística proposat, i alhora caldria definir amb major 
claredat les línies que delimiten les zones i sistemes urbanístics, 
de conformitat amb l’article 73.2.b) del Reglament de la Llei 
d’Urbanisme. 

1.3 Cal ajustar l’índex d’edificabilitat net proposat a 0,595 
m2st/m2s, per tal de mantenir el sostre màxim admès pel 
planejament vigent (edificabilitat bruta de 0,42 m2st/m2s). 

1.4 Cal donar compliment a l’informe del Servei de Planificació de 
la Direcció General d’Infraestructures de Mobilitat Terrestre emès 
el 8 de juliol de 2015. 

 



 

 

Segons dit acord, el text refós inclourà el text de les normes urbanístiques i els 
plànols d’ordenació en suport informàtic i en format editable de tractament de 
textos, en compliment de l’article 17.6 del Reglament de la Llei d’urbanisme, 
aprovat pel Decret 305/2006, de 18 de juliol, i de l’ordre PTO/343/2005, de 27 
de juliol, per la qual s’estableixen els requeriments tècnics de la presentació, 
en suport informàtic, de les normes urbanístiques de les figures de 
planejament urbanístic als òrgans de la Generalitat de Catalunya competents 
per a la seva aprovació definitiva. 
 
VI.- D’acord amb l’informe tècnic dels Serveis d’Urbanisme de data 22 de 
setembre de 2015, el document de text refós de la present modificació de 
PGO que s’ha elaborat pels propis Serveis d’Urbanisme d’aquest Ajuntament 
incorpora les prescripcions requerides per la  Comissió Territorial d’Urbanisme 
de Barcelona al seu acord de 22 de juliol de 2015, als efectes del seu 
compliment i de sotmetre dit text refós a verificació del plenari municipal. 
 
Fonaments de dret 
 
1.- Arts. 85, 96, 106 i 107 del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, que 
aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme de Catalunya, i l’article 17.6  del 
Reglament de la Llei d’urbanisme (aprovat per Decret 305/2006, de 18 de 
juliol). 
 
2.- L’Ordre PTO/343/2005, de 27 de juliol, per la qual s’estableixen els 
requeriments tècnics de la presentació, en suport informàtic, de les normes 
urbanístiques de les figures de planejament urbanístic als òrgans de la 
Generalitat de Catalunya competents per a la seva aprovació definitiva. 
 
3.- L’òrgan municipal competent per a l’adopció d’aquest acord és el Ple de 
l’Ajuntament, de conformitat amb l’article 22.2 c) de la Llei de bases de règim 
local, en relació amb l’article 85.1 del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, 
pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme.  
 
D’acord amb l’article 47.2 ll) de la referida Llei de bases de règim local, el 
referit acord requereix el vot favorable de la majoria absoluta del nombre legal 
de membres de la corporació. 
 
Per tot l’exposat, vist el document de text refós d’aquesta modificació de 
MPGO, elaborat pels Serveis d’Urbanisme d’aquest Ajuntament, els informes 
tècnic i jurídic incorporats a l’expedient, i de conformitat amb el Decret 
legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 
d’urbanisme i el Reglament que la desenvolupa, a proposta de la Comissió 
Informativa de l’Àrea de Territori i Espai Urbà, aquest Ple de l'Ajuntament 
aprova el següent 



 

 

 
ACORD 

 
“PRIMER. Verificar el Text refós de la modificació puntual del Pla General 
d’Ordenació de Vilanova i la Geltrú en l’àmbit del sector Masia En Notari – 
Pirelli, aprovada provisionalment pel Ple de l’Ajuntament en data 2 de març de 
2015 i definitivament per la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona en 
data 22 de juliol de 2015, que incorpora el compliment de les prescripcions 
contingudes en el referit acord d’aprovació definitiva de la Comissió Territorial 
d’Urbanisme de Barcelona. 
 
SEGON. Trametre a la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona el 
present acord, juntament amb el Text refós verificat, degudament diligenciat, 
que inclou el text de les normes urbanístiques i els plànols d’ordenació, per 
triplicat i en suport informàtic i en format de tractament de textos, per a la seva 
publicació en el DOGC i consegüent executivitat. 
 
TERCER. Notificar el present acord a l’empresa Prysmian Cables y Sistemas, 
SA, amb expressió dels recursos que siguin escaients.” 
 
 
L’aprovació d’aquest punt requereix majoria qualificada. 
 
Es vota la proposta, la qual s’aprova amb el resultat següent: 
 
  Vots a favor: CiU (6), PSC (5), ERC (4), C’s (2), SOM VNG (2) i 
    PP (1) = 20 vots 
  Abstencions: CUP = 5 vots 
 

 
   8. PROJECTES I OBRES. APROVAR DEFINITIVAMENT EL 

PROJECTE D’ADEQUACIÓ PARCIAL DE L’AMPLIACIÓ DE LA 
CASA CONSISTORIAL, 1a. FASE. (EXP. 39/2015-PUR) 

 
Antecedents de fet 
 
I. El Ple de la Corporació, en sessió ordinària de data 27 de juliol de 2015, va 
aprovar inicialment el projecte “Adequació parcial de l’ampliació de la Casa 
Consistorial. 1a Fase”, que conté l’Estudi de Seguretat i Salut, redactat per 
part del Servei de Projectes Municipal. 
 
II. Una vegada s’ha efectuat el tràmit d’informació pública, mitjançant 
publicació d’edictes al Diari de Vilanova, al Tauler d’edictes municipal i al BOP 
per un període de trenta dies, a comptar des de la publicació de l’anunci 



 

 

corresponent al BOP de data 13 d’agost de 2015, sense que s’hagi presentat 
cap al·legació al respecte, per la qual cosa procedeix efectuar l’aprovació 
definitiva de l’esmentat projecte. 
 
Fonaments de dret 
 
I. D’acord amb els articles 37 i 38 del Reglament d’obres, activitats i serveis 
dels ens locals (ROAS), aprovat per Decret 179/1995, de 13 de juny, s’ha 
efectuat el tràmit d’informació pública per un període mínim de trenta dies. 
 
II. D’acord amb l’article 22 ñ) de la Llei 7/1985 de 2 d’abril, reguladora de les 
bases de règim local, l’aprovació dels projectes d’obres i serveis quan no 
estiguin previstos en els pressupostos correspon al Ple de la Corporació. 
 
Per tot l’exposat i d’acord amb les competències que atorga a l’alcalde l’article 
53 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya (Decret 
legislatiu 2/2003, de 28 d’abril), aquest Ple de l’Ajuntament aprova el següent 
 

ACORD 
 

“PRIMER. Aprovar definitivament el projecte bàsic i executiu de 
l’“Adequació parcial de l’ampliació de la Casa Consistorial. 1a Fase” de 
Vilanova i la Geltrú, que conté l’Estudi de Seguretat i Salut redactat pels 
tècnics municipals Jordi Miralles Tintoré i Anabel Fuentes Montiel, amb un 
pressupost de tres-cents setanta-un mil vuit-cents noranta-sis euros amb 
noranta-tres cèntims (371.896,93 €), sense IVA, més setanta-vuit mil noranta-
vuit euros amb trenta–sis cèntims (78.098,36 €) del 21 per cent de l’IVA, que 
fan un pressupost per contracte de quatre-cents quaranta-nou mil nou-cents 
noranta-cinc euros amb vint-i-nou cèntims (449.995,29 €), amb l’IVA inclòs. 
 
SEGON. La licitació de les obres resta supeditada a l’existència d’una partida 
d’inversions en el pressupost municipal amb consignació adequada i suficient 
d’acord amb l’import del projecte, finançada amb una aportació finalista de la 
Diputació de Barcelona, un cop concedit el canvi de destí corresponent. 
 
TERCER. Publicar aquest acord al Butlletí Oficial de la Província i al tauler 
d’anuncis de l’Ajuntament.” 
 
 
Es vota la proposta, la qual s’aprova amb el resultat següent: 
 
   Vots a favor: CiU (6), PSC (5), ERC (4), C’s (2) i PP (1) = 18 vots 
   Vots en contra: SOM VNG = 2 vots 
   Abstencions: CUP = 5 vots 



 

 

MOCIONS 
 
 

Grups Municipals de CiU, PSC, ERC, SOM VNG i C’s,  
amb el suport de la CUP 

 
 9. MOCIÓ DE SUPORT A LES VÍCTIMES ESPANYOLES DE LA 

TALIDOMIDA. 
 
Breu història de la Talidomida a Espanya: 
 
La Talidomida es patentà a Espanya al març de 1954.  Es tractava d’un 
meravellós sedant sense efectes secundaris, i a més a pal·liava les nàusees i 
vòmits a les embarassades.  Van començar a néixer un nombre 
desproporcionat de nens amb greus malformacions en braços i/o cames, fins i 
tot mancant d’ambdues, i al novembre de 1961 els doctors Widukim Lenz 
(alemany) i Claus Knapp (espanyol) descobreixen la relació entre la 
Talidomida i les malformacions.  Entre novembre de 1961 i maig de 1962 és 
retirada al món sencer, tret.... d’Espanya, on es continua venent àdhuc sabent 
les seves conseqüències, almenys fins al 1975.  La farmacèutica alemanya 
Grünenthal va fer a Espanya el seu negoci. 
 
La catàstrofe de la Talidomida va servir per canviar tota la legislació en 
matèria de control sanitari de medicaments, aliments, begudes i articles de 
consum humà, per la qual cosa podem dir que gràcies a la Talidomida la 
humanitat pot estar tranquil·la amb les coses que es porta a la seva boca, 
especialment els medicaments.  El reconeixement i l’agraïment envers les 
seves víctimes, a Espanya, ha estat absolutament nul. 
 
Breu resum de la lluita d’AVITE en aquests 11 anys: 
 
Onze han estat els anys de lluita en la recerca d’una equiparació amb les 
víctimes de Talidomida a la resta d’Europa, i en aquest llarg camí només hem 
aconseguit un Reial decret (1006/2010), que reconeixia únicament 24 
persones, i els concedia el que el propi text denomina “Ayuda Solidaria” o, dit 
d’una altra manera més col·loquial, una almoina perquè romanguem callats. 
 
Hem aconseguit també que la Talidomida sigui inclosa en el Reial decret 
1851/2009 entre les causes que justifiquen una jubilació anticipada amb 56 
anys a les persones que superin el 45% de discapacitat.  Paradoxalment, no 
hi ha organisme oficial (i gratuït) que reconegui qui és afectat de Talidomida i 
qui no, per la qual cosa orquestrem un Reial decret al que les víctimes de 
Talidomida no tenen possibilitat d’acollir-se per mancar de reconeixement 
“oficial”. 



 

 

 
I com a colofó demandem pel civil al laboratori alemany Grünenthal guanyant 
el judici completament en primera instància, sent anul·lat solament per 
prescripció per l’Audiència Provincial de Madrid, i en l’actualitat estem a 
l’espera de la resolució del Tribunal Suprem que deliberarà la sentència el 
proper 23 de setembre d’aquest any (sense ajudes de ningú ni subvencions 
de cap empresa, ni pública ni privada, únicament subsistint amb les quotes 
mensuals dels seus socis). 
 
Breu situació actual i comparatiu, pel que fa a les víctimes d’altres 
països: 
 
La comparativa és molt senzilla, es resumeix en dos simples punts: 
 
a) Totes les víctimes dels països europeus han percebut: 
 
1.  Una indemnització. 
2. Pensions vitalícies per a les seves víctimes que els garanteix una 

supervivència digna, i sobretot independència. 
3.  Unitats mèdiques especialitzades. 
4.  Unitats psicològiques especialitzades. 
5.  Gratuïtat en medicaments, pròtesis i ortopròtesis. 
 
b) A Espanya...... RES DE RES 
 
Situació actual de les víctimes espanyoles al nostre país: 
 
Les víctimes vives de Talidomida que queden a Espanya, la gran majoria 
sobreviu de les ajudes familiars, la caritat, l’església, les institucions d’ajuda 
social, i fins i tot exercint la mendicitat pels sòls dels carrers de les grans 
ciutats.   Petit favor per a aquells a qui la humanitat deu tant. 
 
Per tot això, aquest Ple de l’Ajuntament aprova el següent 
 

ACORD 
 

“PRIMER. Declarar el suport UNÀNIM I SOLIDARI de l’Ajuntament de 
Vilanova i la Geltrú envers les víctimes de la Talidomida a Espanya i, en 
particular, a l’Associació AVITE, per la seva lluita incansable i sense treva, en 
pro i a favor de les víctimes d’aquest fàrmac a Espanya, pel deute històric que 
el nostre país té amb els afectats i els seus familiars, des de fa 60 anys. 
 
SEGON. Instar i escriure a la farmacèutica alemanya Grünenthal, imperi 
farmacèutic mundial i establerta a Espanya, responsable de la massacre, 



 

 

sol·licitant-li que sense dilació indemnitzi els afectats espanyols, a la següent 
adreça: 
 
 DIRECTOR GENERAL DE GRÜNENTHAL ESPAÑA 
 C/ Dr. Zamenhof, 36 
 28027 Madrid 
 
TERCER. Que independentment a la indemnització a la qual puguin tenir dret 
cadascun dels afectats, pel dany que li va produir la farmacèutica en els seus 
cossos abans de néixer, a més dels danys nous, continus i permanents que 
segueixen apareixent en els seus cossos cada dia, després de 60 anys, instar 
també i escriure des d’aquest Ajuntament, al president del Govern d’Espanya, 
perquè com a mesura social, el govern de la nació (a través de l’organisme 
que correspongui) filtri qui pot ser afectat o no de Talidomida a Espanya, i 
concedeixi pensions vitalícies als afectats, fins que morin, com estan 
percebent els afectats de la resta de països del món, menys a Espanya.  
Escrivint a la següent adreça: 
 
  Sr. Presidente del Gobierno 
  PALACIO DE LA MONCLOA 
  Complejo de la Moncloa 
  Avda. Puerta de Hierro, s/n 
  28071 Madrid 
 
QUART. Enviar l’acta i l’acord adoptat per aquest Ajuntament respecte a 
aquesta Moció, tant a l’Associació AVITE, c/ Comadrona Carmita, 1, 2ºH, 
30820 ALCANTARILLA (Múrcia), com al laboratori alemany Grünenthal 
establert a Espanya, com a multinacional, i també al Govern d’Espanya, 
representada pel seu president del Govern.” 
 
 
Es vota la moció, la qual s’aprova per unanimitat dels presents, amb un total 
de 25 vots (6 vots de CiU, 5 vots del PSC, 5 vots de la CUP, 4 d’ERC, 2 de 
C’s, 2 de SOM VNG i 1 del PP). 
 
 

GRUP MUNICIPAL DE SOM VNG 
 

10. MOCIÓ PER A LA REMUNICIPALITZACIÓ DE LES 
CONSERGERIES DE LES INSTAL·LACIONS ESPORTIVES 
MUNICIPALS. 

 
Els conserges de les instal·lacions esportives de Vilanova i la Geltrú volen fer 
pública la seva situació d’engany i de precària situació laboral. Actualment, i 



 

 

sense haver estat consultats, han estat desplaçats del seu lloc de treball degut 
al canvi d’empresa concessionària. 
 
Aprofitant el període estival, a causa de la finalització de la concessió del 
servei de consergeria per part de la “Fundació Esport Base”, aquests 
treballadors no només van perdre els seus llocs de treball, sinó que van 
acumular retards en el salari de fins a 3 mesos (maig, juny i juliol de 2015), 
actualment satisfets. 
 
El 28 de juliol té lloc una reunió entre els treballadors i la Fundació Esport 
Base, on se’ls comunica la rescissió del contracte de concessió. En aquell 
moment se’ls informa que a partir de l’1 agost BARNA PORTERS, SL, serà la 
concessionària d’aquest servei. 
 
El dia 3 agost té lloc una nova reunió dels treballadors amb l’alcaldessa i la 
regidora d’Esports del nostre municipi. En aquesta trobada se’ls transmet que 
l’equip de govern té el compromís ferm de pagar les 3 nòmines ajornades 
(maig, juny i juliol, ja satisfetes) i que els assimilaria com a treballadors la nova 
empresa adjudicatària. 
 
Passat l’agost -un mes sense activitat esportiva que demani els serveis de 
consergeria-, els treballadors es troben amb que no se’ls ha abonat la paga 
corresponent a les vacances. És en aquest moment d’incertesa que els 
treballadors decideixen reunir-se amb l’empresa BARNA PORTERS, SL, per 
tal d’aclarir la seva situació laboral. En aquesta trobada reben la notícia que 
dita empresa no tractaria aquests aspectes fins que no tingués el contracte de 
concessió. 
 
Actualment els treballadors, als quals –recordem- se’ls havia promès mantenir 
els seus llocs de treball, es troben a l’atur, veient com els seus llocs de treball 
estan ocupats per personal de l’empresa BARNA PORTERS, SL, identificats 
com a tals al seu uniforme. 
 
Pels beneficis de la remunicipalització dels serveis i d’un model de 
corresponsabilitat social, la necessitat per part d’aquesta administració de 
controlar directament el servei de consergeria per garantir les condicions 
laborals dels seus treballadors queda demostrada. Per tant, demanen 
l’adopció per part del Ple Municipal del següent 
 

ACORD 
 
“PRIMER. La readmissió immediata d’aquests cinc treballadors de consergeria 
de les instal·lacions esportives, atenent l’obligació legal del contracte de 
subrogació signat per la plantilla, diversos sindicats, l’Ajuntament i l’empresa 



 

 

Barna Porters, SL (relació del “Conveni Col·lectiu de treball de les empreses 
privades que gestionen equipaments i serveis públics afectes a l’activitat 
esportiva i de lleure per als anys 2012-2014” - vigent -). 
 
SEGON. El pagament íntegre als conserges de les instal·lacions esportives 
del sou del mes d’agost, entenent-ho com a pagament de vacances, des de 
l’entitat corresponent. 
 
TERCER. La mostra clara per a la ciutadania del compromís ferm i permanent 
de l’Ajuntament en el projecte de la remunicipalització dels serveis. Donar, 
doncs, difusió d’aquest acord del Ple a través dels mitjans que estan més enllà 
del control oficial d’aquest Ajuntament abans de la fi del mes d’octubre del 
present any 2015 per justificar el punt quart. 
 
QUART. El compromís ferm de l’Ajuntament de municipalitzar aquest servei a 
partir del 31 de desembre, complint així amb els acords presos amb 
anterioritat. En aquesta municipalització es mantindran en plantilla els cinc 
conserges afectats.” 
 
 
Es voten els punts de la moció separadament, amb la transacció proposada.   
 
VOTACIÓ PUNTS 1 i 2: 
 
   Vots a favor: CiU (6), PSC (5), CUP (5), ERC (3), C’s (2), SOM 

    VNG (2) i PP (1) = 24 vots 
   Abstenció:   La Sra. OLGA ARNAU (ERC) s’absté per no ser 

    present a la sala en el moment de la votació. 
 
VOTACIÓ PUNTS 3 i 4: 
 
   Vots a favor: CiU (6), PSC (5), CUP (5), ERC (3) i SOM VNG (2) 

    = 21 vots 
   Abstencions: C’s (2), PP (1) i l’abstenció de la Sra. OLGA  

    ARNAU (ERC) per no ser present a la sala en el 
    moment de la votació = 4 vots 

 
 
La moció queda aprovada amb el redactat següent: 
 
Els conserges de les instal·lacions esportives de Vilanova i la Geltrú volen fer 
pública la seva situació d’engany i de precària situació laboral. Actualment, i 
sense haver estat consultats, han estat desplaçats del seu lloc de treball degut 
al canvi d’empresa concessionària. 



 

 

 
Aprofitant el període estival, a causa de la finalització de la concessió del 
servei de consergeria per part de la “Fundació Esport Base”, aquests 
treballadors no només van perdre els seus llocs de treball, sinó que van 
acumular retards en el salari de fins a 3 mesos (maig, juny i juliol de 2015), 
actualment satisfets. 
 
El 28 de juliol té lloc una reunió entre els treballadors i la Fundació Esport 
Base, on se’ls comunica la rescissió del contracte de concessió. En aquell 
moment se’ls informa que a partir de l’1 agost BARNA PORTERS, SL, serà la 
concessionària d’aquest servei. 
 
El dia 3 agost té lloc una nova reunió dels treballadors amb l’alcaldessa i la 
regidora d’Esports del nostre municipi. En aquesta trobada se’ls transmet que 
l’equip de govern té el compromís ferm de pagar les 3 nòmines ajornades 
(maig, juny i juliol, ja satisfetes) i que els assimilaria com a treballadors la nova 
empresa adjudicatària. 
 
Passat l’agost -un mes sense activitat esportiva que demani els serveis de 
consergeria-, els treballadors es troben amb que no se’ls ha abonat la paga 
corresponent a les vacances. És en aquest moment d’incertesa que els 
treballadors decideixen reunir-se amb l’empresa BARNA PORTERS, SL, per 
tal d’aclarir la seva situació laboral. En aquesta trobada reben la notícia que 
dita empresa no tractaria aquests aspectes fins que no tingués el contracte de 
concessió. 
 
Actualment els treballadors, als quals –recordem- se’ls havia promès mantenir 
els seus llocs de treball, es troben a l’atur, veient com els seus llocs de treball 
estan ocupats per personal de l’empresa BARNA PORTERS, SL, identificats 
com a tals al seu uniforme. 
 
Pels beneficis de la remunicipalització dels serveis i d’un model de 
corresponsabilitat social, la necessitat per part d’aquesta administració de 
controlar directament el servei de consergeria per garantir les condicions 
laborals dels seus treballadors queda demostrada. Per tant, aquest Ple de 
l’Ajuntament aprova el següent  
 

ACORD 
 
“PRIMER. L’Ajuntament, amb els mitjans al seu abast, i dintre de la legalitat 
vigent, farà el possible perquè aquests 5 treballadors puguin recuperar el seu 
lloc de treball. 
 



 

 

SEGON. Dintre de la legalitat vigent, farem totes les actuacions que facin 
possible que aquests treballadors puguin cobrar les quantitats íntegres que 
tenen pendents. 
 
TERCER. La mostra clara per a la ciutadania del compromís ferm i permanent 
de l’Ajuntament en el projecte de la remunicipalització dels serveis. Donar, 
doncs, difusió d’aquest acord del Ple a través dels mitjans que estan més enllà 
del control oficial d’aquest Ajuntament abans de la fi del mes d’octubre del 
present any 2015 per justificar el punt quart. 
 
QUART. El compromís ferm de l’Ajuntament de municipalitzar aquest servei a 
partir del 31 de desembre, complint així amb els acords presos amb 
anterioritat.”  
 
 

GRUP MUNICIPAL DE C’s 
 

11. MOCIÓ PER A L’APROXIMACIÓ DE L’OAC AL CIUTADÀ. 
 

Vilanova i la Geltrú, por su población, su extensión y el desarrollo demográfico 
que ha tenido en los últimos años, se ha convertido en una ciudad con una 
importante densidad y una trama urbana muy extensa. 
 
Esta circunstancia ha provocado que ya no podamos hablar de un municipio 
compacto, sino más bien de una ciudad que está divida en barrios con una 
población muy densa.  
 
Nos encontramos que dentro de la dinámica del funcionamiento de los 
Consejos Municipales de las asociaciones de vecinos, donde los 
representantes de los barrios pueden conocer el estado general del Municipio 
y a su vez también pueden expresar los problemas de su barrio, se aprecia 
una carencia de proximidad al ciudadano. Desde Ciutadans queremos que el 
Consistorio pueda aproximarse más a los vecinos utilizando como vehículo las 
asociaciones y los medios públicos de los que dispone el Ayuntamiento. 
 
Del mismo modo, Ciutadans C’s considera necesario que se de un impulso a 
los centros cívicos, debido a que sufren una carencia, para que sean 
considerados como verdaderos centros de participación ciudadana, en todos 
los ámbitos. 
 
En Ciutadans C’s estamos convencidos de que existen dos elementos que 
han de ser claves para conseguir una gestión de la administración más 
cercana y próxima a los ciudadanos: 

- La participación ciudadana, para poder diagnosticar mejor la realidad. 



 

 

- La implicación activa del trabajador municipal, más próximo a la 
ciudadanía, para la gestión y solución de las diferentes cuestiones que 
puedan acontecer, por su experiencia, sus conocimientos técnicos y su 
contacto con el día a día. 

 
Es por lo expuesto anteriormente, que estamos convencidos de que si 
dotamos a los centros cívicos de la capacidad suficiente para gestionar la 
atención al ciudadano y establecemos protocolos para la participación del 
personal más cercano a nuestros vecinos a la hora de proponer medidas y 
actuaciones, fomentaremos la participación, seremos más eficientes ante los 
problemas y contaremos con la experiencia de los trabajadores municipales 
que están a pie de calle. Cuestión esta última que no sólo beneficiaría a la 
gestión, sino también a la motivación que todo trabajador debe tener para 
mejorar en su trabajo de forma constante.  
 
Es por lo expuesto anteriormente, a propuesta del Grupo Municipal de 
Ciutadans C’s, este Ayuntamiento en Pleno aprueba el siguiente 
 

ACUERDO 
 
“PRIMERO. Instar al Gobierno Municipal a elaborar un plan de aproximación 
de la OAC a los Centros Cívicos periódicamente y en función de la demanda 
estimada, tomando las medidas necesarias para que en ellos se puedan 
realizar las gestiones que actualmente se realizan en la OAC del 
Ayuntamiento. 
 
SEGUNDO. Elaborar un protocolo para recoger, por parte del funcionario que 
actúe periódicamente en cada centro cívico, los problemas más habituales en 
esos barrios, así como las posibles aportaciones que ese funcionario pudiera 
generar, si así lo estimase, para su solución. Remitiendo esas propuestas a 
los grupos municipales para debatir su posible aplicación.” 
 
 
Es vota la moció, la qual s’aprova per unanimitat dels presents, amb un total 
de 25 vots (6 vots de CiU, 5 vots del PSC, 5 vots de la CUP, 4 d’ERC, 2 de 
C’s, 2 de SOM VNG i 1 del PP). 
 
 

 12. MOCIÓ PER A LA INSTAL·LACIÓ D’UNA XARXA PROTECTORA 
AL PARC DE JOHAN CRUYFF. 

 
Hace más de cinco años, el Ayuntamiento de Vilanova i la Geltrú y la 
Fundación Johan Cruyff firmaron un convenio para la construcción de un 
campo de fútbol, con el objetivo de fomentar el deporte. 



 

 

Desde nuestro Grupo Municipal apoyamos todas las iniciativas en pro del 
deporte y más aún cuando estas instalaciones han sido todo un éxito. Tal y 
como se demuestra por la gran afluencia diaria de niños y mayores que hacen 
uso de las mismas. 

Hemos detectado un grave problema, producido por la proximidad que hay 
entre la pista de fútbol y la Ronda Ibérica, una vía muy transitada por toda 
clase de vehículos. Podemos observar como en las horas de mayor afluencia 
del uso del parque, y pese a la valla metálica de protección, se han producido 
un gran número de incidencias por la salida de las instalaciones de balones de 
fútbol, que han llegado a generar problemas de gran importancia para el 
bienestar de nuestros vecinos. Una muestra es el impacto con algunos 
vehículos de los balones que se escapan del recinto deportivo, llegando éstos 
a romper alguna luna de los mismos que circulan por esta vía. 

Tenemos conocimiento de instancias presentadas a nuestro Ayuntamiento 
con el fin de buscar una solución para estos incidentes, instancias que a día 
de hoy no tienen respuesta. Una de ellas fue presentada el día 30 de julio de 
2015, en la cual se exponía que a consecuencia de la salida de un balón de 
fútbol del campo, chutado por un joven, se produjo la rotura de la luna de un 
vehículo, y en dicha instancia también se solicitaba la colocación de una red 
protectora de mayores dimensiones. 

El mismo día del incidente la Policía municipal, alertada por la llamada del 
conductor del vehículo, pudo comprobar que, en tan sólo media hora, salieron 
más de tres balones fuera de la pista en dirección a la calzada. 

En este caso sólo fue la rotura de una luna, que no es poco, imagínense que 
en lugar de colisionar con un coche, hubiera sido con una bicicleta, una moto 
e incluso algún peatón. También tenemos que destacar que en las 
proximidades a la pista se encuentra la churrería L’Avi Pep, afectada también 
por los balones perdidos de la pista. 

Estamos convencidos que esta situación de balones perdidos podría llegar a 
producir una tragedia de mayor índole. 

Es por ese motivo, y para evitar un trágico accidente, a propuesta del Grupo 
Municipal Ciudadanos-C’s Partidos de la Ciudadanía de Vilanova, este Pleno 
del Ayuntamiento de Vilanova i la Geltrú aprueba el siguiente 

                                            ACUERDO 

“Instar a la Alcaldesa que adopte las medidas necesarias para proceder de 
inmediato a la colocación de una red protectora, adyacente a la que ya hay, 
con las dimensiones adecuadas para evitar posibles incidentes y/o desgracias 
que tengamos que lamentar.” 



 

 

 
Es vota la moció, la qual s’aprova per unanimitat dels presents, amb un total 
de 25 vots (6 vots de CiU, 5 vots del PSC, 5 vots de la CUP, 4 d’ERC, 2 de 
C’s, 2 de SOM VNG i 1 del PP). 
 
 

GRUP MUNICIPAL D’ERC 
 

13. MOCIÓ DE SUPORT A L’INICI DEL PROCÉS 
D’INDEPENDÈNCIA. 

 
Després de les eleccions del passat 27 de setembre on al Parlament de 
Catalunya ha sorgit una clara majoria de diputats amb un mandat democràtic 
explícitament independentista i amb la previsió de la configuració d’un govern 
plenament independentista, entenem que des de les administracions locals cal 
donar suport a l’inici del procés d’independència de Catalunya. 
 
Per primera vegada, ha guanyat una llista independentista a totes les 
comarques de Catalunya i a la immensa majoria de municipis. Alhora, s’ha 
batut el rècord de participació en unes eleccions catalanes, quelcom que 
legitima encara més els resultats i demostra que la majoria silenciosa no és 
unionista com molts pregonaven. 
 
Tot i les traves que ha fet l’Estat espanyol amb el vot estranger, els resultats 
de les passades eleccions del 27 de setembre marquen l’inici del procés 
d’independència de Catalunya. La victòria de l’independentisme va obrir les 
primeres pàgines dels diaris i les televisions internacionals. Amb la legitimitat 
que ens han donat les urnes, continuem escrivint la història de la llibertat del 
poble de Catalunya i des dels municipis assumirem també aquest repte com a 
part activa d’aquest procés en coordinació amb el nou Parlament de 
Catalunya i el futur nou govern de la Generalitat. 
 
Per tot això, es proposa al Ple Municipal l’adopció del següent ACORD: 
 
“PRIMER. Posar-nos a disposició del nou Parlament de Catalunya i del nou 
govern de la Generalitat de Catalunya per tal de treballar plegats en l’inici del 
procés de transició nacional cap a la República Catalana, que tot just 
comença amb el mandat democràtic sorgit de les eleccions del passat 27 de 
setembre. 
 
SEGON. Contribuir a informar, explicar, comunicar i difondre les diferents 
fases d’aquest procés a la ciutadania perquè pugui ser el màxim de clar i 
transparent. 
 



 

 

TERCER. Informar d’aquest acord al futur nou govern de la Generalitat de 
Catalunya, al nou Parlament i a l’Associació de Municipis per la Independència 
per tal que en siguin coneixedors i puguin fer-lo extensiu a les altres 
institucions del país.” 
 
 
Es vota la moció, la qual s’aprova amb el resultat següent: 
 
  Vots a favor: CiU (6), CUP (5) i ERC (4) = 15 vots 
  Vots en contra: PSC (5), C’s (2) i PP (1) = 8 vots 
  Abstencions: SOM VNG = 2 vots 
 
 

GRUP MUNICIPAL DE LA CUP 
 

14. MOCIÓ PER LA RETIRADA DE LA PISTA DE GEL DE LA PLAÇA 
DE LA VILA. 

 
L’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú ha anunciat que, per iniciativa de 
l’associació de comerciants Viu Comerç, s’instal·larà una pista de gel a la 
plaça de la Vila, en el marc de la campanya de Nadal. 
 
La CUP de Vilanova i la Geltrú ha mostrat reiteradament el seu rebuig a 
aquesta acció i lamentem que, novament, el govern local cedeixi part de 
l’espai públic de la ciutat al lucre d’una activitat que representa un consum 
energètic injustificable, contribueix a l’augment de les emissions de gasos 
d’efecte hivernacle i al canvi climàtic, ocupa un espai públic durant molts dies 
per a ús privatiu, produeix molèsties i sorolls, i ha provocat bastants accidents 
com a conseqüència de les relliscades. 
 
Considerem que aquesta instal·lació vulnera els objectius del Pla d’Acció per a 
l’Energia Sostenible del municipi de Vilanova i la Geltrú (PAES), que 
persegueix aconseguir els objectius comunitaris de reducció de les emissions 
de gasos d’efecte hivernacle mitjançant actuacions relacionades amb 
l’eficiència energètica i les fonts d’energies renovables.  L’acció més eficaç de 
reducció d’aquestes emissions i de mitigació del canvi climàtic és l’estalvi 
energètic. 
 
Des de la CUP entenem que l’Ajuntament ha de ser el primer a l’hora de donar 
exemple en temes d’estalvi energètic, i una pista de gel a l’aire lliure en una 
ciutat de la costa mediterrània com la nostra, no és precisament un exemple 
de sostenibilitat. 
 



 

 

Per tot això, des de la Candidatura d’Unitat Popular proposem al Ple de 
l’Ajuntament l’adopció del següent 
 

ACORD 
 

“PRIMER. El Ple de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú considera que la 
instal·lació d’una pista de gel a l’aire lliure a la nostra ciutat és contrària a 
l’estalvi energètic, a la sostenibilitat i contribueix a l’escalfament global. 
 
SEGON. L’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú no col·laborarà més en la 
instal·lació de pistes de gel i, per tant, no donarà els permisos pertinents per a 
la seva instal·lació en l’espai públic. 
 
TERCER. L’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú cercarà mecanismes, 
conjuntament amb les associacions de comerciants, per tal de promocionar el 
comerç de proximitat.” 
 
 
Es voten els punts de la moció en votació separada: 
 
VOTACIÓ PUNTS 1 i 2: 
 
  Vots a favor: CUP (5) i SOM VNG (2) = 7 vots 
  Vots en contra: CiU (6), PSC (5), C’s (2) i PP (1) = 14 vots 
  Abstencions: ERC = 4 vots 
 
VOTACIÓ PUNT 3: 
 
  Vots a favor: CiU (6), PSC (5), CUP (5), C’s (2), SOM VNG (2) i 
    PP (1)  = 21 vots 
  Abstencions: ERC = 4 vots 
 
En la votació decauen els punts primer i segon de la proposta i només 
s’aprova el punt tercer. 
 
El text aprovat és el següent: 
 
L’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú ha anunciat que, per iniciativa de 
l’associació de comerciants Viu Comerç, s’instal·larà una pista de gel a la 
plaça de la Vila, en el marc de la campanya de Nadal. 
 
La CUP de Vilanova i la Geltrú ha mostrat reiteradament el seu rebuig a 
aquesta acció i lamentem que, novament, el govern local cedeixi part de 
l’espai públic de la ciutat al lucre d’una activitat que representa un consum 



 

 

energètic injustificable, contribueix a l’augment de les emissions de gasos 
d’efecte hivernacle i al canvi climàtic, ocupa un espai públic durant molts dies 
per a ús privatiu, produeix molèsties i sorolls, i ha provocat bastants accidents 
com a conseqüència de les relliscades. 
 
Considerem que aquesta instal·lació vulnera els objectius del Pla d’Acció per a 
l’Energia Sostenible del municipi de Vilanova i la Geltrú (PAES), que 
persegueix aconseguir els objectius comunitaris de reducció de les emissions 
de gasos d’efecte hivernacle mitjançant actuacions relacionades amb 
l’eficiència energètica i les fonts d’energies renovables.  L’acció més eficaç de 
reducció d’aquestes emissions i de mitigació del canvi climàtic és l’estalvi 
energètic. 
 
Des de la CUP entenem que l’Ajuntament ha de ser el primer a l’hora de donar 
exemple en temes d’estalvi energètic, i una pista de gel a l’aire lliure en una 
ciutat de la costa mediterrània com la nostra, no és precisament un exemple 
de sostenibilitat. 
 
Per tot això, a proposta del grup municipal de la CUP, aquest Ple de 
l’Ajuntament aprova el següent 

ACORD 
 

“L’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú cercarà mecanismes, conjuntament amb 
les associacions de comerciants, per tal de promocionar el comerç de 
proximitat.” 
 
 

  15. MOCIÓ PER DEIXAR DE PAGAR EL LLOGUER DELS LOCALS 
DE LA POLICIA NACIONAL. 

 
L’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú inclou any rere any en el seu pressupost 
les despeses de lloguer dels locals de la Policia Nacional espanyola a la 
ciutat.  Atès que els cossos de seguretat estatals són responsabilitat del 
Ministerio del Interior, no té cap raó de ser que els vilanovins i les vilanovines, 
a través dels pressupostos, estiguin sufragant les seves despeses de lloguer.  
Deixant a banda la funció d’aquests cossos a la nostra ciutat, l’Ajuntament ja 
destina uns diners per les atribucions de seguretat ciutadana que exerceix la 
Policia Local, amb la qual cosa no té cap sentit que, cas que la seva presència 
sigui necessària, també recaigui en l’administració municipal el cost del lloguer 
de les dependències que ocupa la Policia Nacional. 
 
Així mateix, davant la certesa que l’Ajuntament també inclou en el còmput 
global d’alguns contractes, com pot ser el de jardineria, el manteniment de les 
instal·lacions d’altres cossos de seguretat, fóra necessari de determinar 



 

 

exactament quin és l’import que aquesta mena de partides van a càrrec de 
l’Ajuntament.  Aquest seria el primer pas per tal d’eliminar-les en un futur 
proper i revertir aquests recursos en altres partides més necessàries, a parer 
de la CUP, per al conjunt de la població. 
 
Per tots aquests motius, demanem l’adopció del següent 
 

ACORD 
 

“PRIMER. L’Ajuntament iniciarà els tràmits per tal que en el pressupost de 
2016 s’eliminin les partides corresponents al lloguer de locals de la Policia 
Nacional espanyola. 
 
SEGON. L’Ajuntament estudiarà el detall de les despeses corresponents a 
altres partides que puguin anar destinades a l’arranjament o manteniment de 
les instal·lacions dels cossos de seguretat estatals i autonòmics i, en cas que 
existeixin, també les eliminarà del pressupost 2016.” 
 
 
Es voten els punts de la moció separadament: 
 
VOTACIÓ PUNT 1: 
 
  Vots a favor: CUP  = 5 vots 
  Vots en contra: CiU (6), PSC (5), C’s (2) i PP (1) = 14 vots 
  Abstencions: ERC (4) i SOM VNG (2)  = 6 vots 
 
VOTACIÓ PUNT 2: 
 
  Vots a favor: CiU (6), PSC (5), CUP (5), ERC (4) i SOM VNG (2) 
    = 22 vots 
  Vots en contra:  C’s = 2 vots  
  Abstenció:  PP  = 1 vot 
 
 
En la votació decau el punt primer de la proposta i només s’aprova el punt 
segon. 
 
 
El text aprovat és el següent: 
 
L’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú inclou any rere any en el seu pressupost 
les despeses de lloguer dels locals de la Policia Nacional espanyola a la 
ciutat.  Atès que els cossos de seguretat estatals són responsabilitat del 



 

 

Ministerio del Interior, no té cap raó de ser que els vilanovins i les vilanovines, 
a través dels pressupostos, estiguin sufragant les seves despeses de lloguer.  
Deixant a banda la funció d’aquests cossos a la nostra ciutat, l’Ajuntament ja 
destina uns diners per les atribucions de seguretat ciutadana que exerceix la 
Policia Local, amb la qual cosa no té cap sentit que, cas que la seva presència 
sigui necessària, també recaigui en l’administració municipal el cost del lloguer 
de les dependències que ocupa la Policia Nacional. 
 
Així mateix, davant la certesa que l’Ajuntament també inclou en el còmput 
global d’alguns contractes, com pot ser el de jardineria, el manteniment de les 
instal·lacions d’altres cossos de seguretat, fóra necessari de determinar 
exactament quin és l’import que aquesta mena de partides van a càrrec de 
l’Ajuntament.  Aquest seria el primer pas per tal d’eliminar-les en un futur 
proper i revertir aquests recursos en altres partides més necessàries, a parer 
de la CUP, per al conjunt de la població. 
 
Per tots aquests motius, aquest Ple de l’Ajuntament aprova el següent 
 

ACORD 
 
“L’Ajuntament estudiarà el detall de les despeses corresponents a les partides 
que puguin anar destinades a l’arranjament o manteniment de les 
instal·lacions dels cossos de seguretat estatals i autonòmics i, en cas que 
existeixin, les eliminarà del pressupost 2016.” 
 
 

 16. MOCIÓ CONTRA EL TTIP. 
 
La CUP de Vilanova, recollint la iniciativa de la Plataforma No al TTIP del 
Garraf, de la qual forma part amb les entitats Front Cívic, ICV, CGT, UGT, 
CCOO, La Vinagreta, Casal de Dones, ECO3VNG, Garraf Coopera i Podem, 
trasllada a aquest Ple la moció de rebuig als acords comercials i d’inversió 
entre la Unió Europea i els Estats Units i el Canadà. 
 
Atès que els tractats de lliure comerç CETA i TTIP, en les seves sigles en 
anglès, entre els Estats Units d’Amèrica i la Unió Europea, i el Canadà i la 
Unió Europea, respectivament, i l’Acord sobre el comerç de serveis TISA, van 
molt més enllà dels tractats comercials i suposen la implantació d’un projecte 
polític, un projecte ideològic i un projecte social; que s’està negociant en 
secret i d’esquena a la ciutadania i que de l’anàlisi de les escasses 
informacions i filtracions se’n deriven impactes irreversibles sobre la sobirania 
dels parlaments i les institucions, incloses les municipals i, per tant, de la 
sobirania popular. 
 



 

 

Atès que la falta de transparència que està caracteritzant les negociacions 
d’aquests tractats, finalitzada ja en el cas del CETA, és una vulneració del dret 
de qualsevol ciutadà a saber el que s’està negociant en el seu nom.  Ni tan 
sols els eurodiputats tenen un accés lliure als documents de les negociacions. 
 
Atès que en cas que hi hagi un acord que reculli l’esperit de l’actual proposta 
es preveu un impacte molt negatiu en els àmbits de la salut, l’alimentació, el 
treball, la seguretat dels productes, el medi ambient, els drets laborals, les 
polítiques de privacitat i l’aprofundiment en les desigualtats de gènere.  Fins i 
tot podria canviar profundament l’àmbit competencial de les institucions en tots 
aquests camps i impossibilitar la reversió de mesures sobre la mercantilització 
i la privatització dels serveis públics. 
 
Atès que es preveuen mecanismes de solució de controvèrsies inversor-estat 
ISDS que permetin als inversors estrangers eludir els tribunals de justícia 
nacionals i presentar les seves queixes directament a tribunals internacionals 
d’arbitratge privats, fet injustificable en societats que diuen que tenen sistemes 
democràtics i judicials plenament desenvolupats.  Aquests mecanismes, que 
ja existeixen en altres tractats, suposen a la pràctica una coerció sobre els 
poders legislatius per, encara que l’interès general ho necessiti, no legislar en 
contra de potents interessos econòmics. 
 
Atès que també es preveu un Consell de Cooperació Reguladora CCR entre 
estats i empreses, on aquestes tindran l’oportunitat d’analitzar els impactes 
que una nova legislació pugui tenir per als seus negocis abans que sigui 
aprovada.  Un altre aspecte, el del reconeixement mutu dels estàndards, que 
permet a les empreses utilitzar aquelles localitzacions més desregularitzades, 
que a la llarga provoquen el dumping social i el foment de la desregularització. 
 
Atès que la protecció de l’excepció cultural ha fet que la indústria audiovisual 
sigui un pilar de la identitat europea.  El fet que no s’inclogui l’excepció cultural 
en els esborranys del TTIP podria perjudicar seriosament la indústria 
audiovisual europea i la cultura en general. 
 
Per tot això, aquest grup municipal proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció 
del següent: 

ACORD 
 

“PRIMER.  Declarar Vilanova i la Geltrú municipi insubmís i oposat als tractats 
abans esmentats: TTIP, TISA i CETA. 
 
SEGON. Instar el govern de l’Estat espanyol i el Ministeri d’Economia a 
mostrar formalment davant la Comissió Europea i el Consell el seu rebuig a 



 

 

l’actual text i instar a la suspensió de les negociacions amb la finalitat 
d’aconseguir: 
 

-  Que mecanismes com l’ISDS no siguin inclosos ni en aquest ni en cap 
altre tractat. 

-  Que les polítiques reguladores serveixin per augmentar els drets socials, 
laborals i mediamentals, així com de protecció dels consumidors. 

-  Que s’acabi l’actual falta de transparència de les negociacions i se’n faci 
pública tota la informació, fomentant així el debat públic. 

-  Que no es fomenti ni en aquests ni en cap altre tractat la mercantilització 
i la privatització dels serveis públics. 

 
TERCER. Traslladar aquests acords a la Secretaria d’Afers Exteriors de la 
Unió Europea, de la Generalitat de Catalunya, al Ministeri d’Afers Exteriors, a 
la Comissió Europea i als grups parlamentaris del Parlament Europeu.” 

 
 
Es vota la moció amb la transacció proposada, la qual s’aprova amb el resultat 
següent: 
 
  Vots a favor: CiU (6), PSC (5), CUP (5), ERC (4) i SOM VNG (2) 
    = 22 vots 
  Vot en contra: PP = 1 vot 
  Abstencions:  C’s = 2 vots 
 
 
El text aprovat és el següent: 
 
La CUP de Vilanova, recollint la iniciativa de la Plataforma No al TTIP del 
Garraf, de la qual forma part amb les entitats Front Cívic, ICV, CGT, UGT, 
CCOO, La Vinagreta, Casal de Dones, ECO3VNG, Garraf Coopera i Podem, 
trasllada a aquest Ple la moció de rebuig als acords comercials i d’inversió 
entre la Unió Europea i els Estats Units i el Canadà. 
 
Atès que els tractats de lliure comerç CETA i TTIP, en les seves sigles en 
anglès, entre els Estats Units d’Amèrica i la Unió Europea, i el Canadà i la 
Unió Europea, respectivament, i l’Acord sobre el comerç de serveis TISA, van 
molt més enllà dels tractats comercials i suposen la implantació d’un projecte 
polític, un projecte ideològic i un projecte social; que s’està negociant en 
secret i d’esquena a la ciutadania i que de l’anàlisi de les escasses 
informacions i filtracions se’n deriven impactes irreversibles sobre la sobirania 
dels parlaments i les institucions, incloses les municipals i, per tant, de la 
sobirania popular. 
 



 

 

Atès que la falta de transparència que està caracteritzant les negociacions 
d’aquests tractats, finalitzada ja en el cas del CETA, és una vulneració del dret 
de qualsevol ciutadà a saber el que s’està negociant en el seu nom.  Ni tan 
sols els eurodiputats tenen un accés lliure als documents de les negociacions. 
 
Atès que en cas que hi hagi un acord que reculli l’esperit de l’actual proposta 
es preveu un impacte molt negatiu en els àmbits de la salut, l’alimentació, el 
treball, la seguretat dels productes, el medi ambient, els drets laborals, les 
polítiques de privacitat i l’aprofundiment en les desigualtats de gènere.  Fins i 
tot podria canviar profundament l’àmbit competencial de les institucions en tots 
aquests camps i impossibilitar la reversió de mesures sobre la mercantilització 
i la privatització dels serveis públics. 
 
Atès que es preveuen mecanismes de solució de controvèrsies inversor-estat 
ISDS que permetin als inversors estrangers eludir els tribunals de justícia 
nacionals i presentar les seves queixes directament a tribunals internacionals 
d’arbitratge privats, fet injustificable en societats que diuen que tenen sistemes 
democràtics i judicials plenament desenvolupats.  Aquests mecanismes, que 
ja existeixen en altres tractats, suposen a la pràctica una coerció sobre els 
poders legislatius per, encara que l’interès general ho necessiti, no legislar en 
contra de potents interessos econòmics. 
 
Atès que també es preveu un Consell de Cooperació Reguladora CCR entre 
estats i empreses, on aquestes tindran l’oportunitat d’analitzar els impactes 
que una nova legislació pugui tenir per als seus negocis abans que sigui 
aprovada.  Un altre aspecte, el del reconeixement mutu dels estàndards, que 
permet a les empreses utilitzar aquelles localitzacions més desregularitzades, 
que a la llarga provoquen el dumping social i el foment de la desregularització. 
 
Atès que la protecció de l’excepció cultural ha fet que la indústria audiovisual 
sigui un pilar de la identitat europea.  El fet que no s’inclogui l’excepció cultural 
en els esborranys del TTIP podria perjudicar seriosament la indústria 
audiovisual europea i la cultura en general. 
 
Per tot això, a proposta del grup municipal de la CUP, aquest Ple de 
l’Ajuntament aprova el següent 
 

ACORD 
 
“PRIMER. Declarar Vilanova i la Geltrú municipi contrari al text actual dels 
tractats TTIP, TISA i CETA. 
 
SEGON. Instar el govern de l’Estat espanyol i el Ministeri d’Economia a 
mostrar formalment davant la Comissió Europea i el Consell el seu rebuig a 



 

 

l’actual text i instar a la suspensió de les negociacions amb la finalitat 
d’aconseguir: 
 

-  Que mecanismes com l’ISDS no siguin inclosos ni en aquest ni en cap 
altre tractat. 

-  Que les polítiques reguladores serveixin per augmentar els drets socials, 
laborals i mediamentals, així com de protecció dels consumidors. 

-  Que s’acabi l’actual falta de transparència de les negociacions i se’n faci 
pública tota la informació, fomentant així el debat públic. 

-  Que no es fomenti ni en aquests ni en cap altre tractat la mercantilització 
i la privatització dels serveis públics. 

 
TERCER. Traslladar aquests acords a la Secretaria d’Afers Exteriors de la 
Unió Europea, de la Generalitat de Catalunya, al Ministeri d’Afers Exteriors, a 
la Comissió Europea i als grups parlamentaris del Parlament Europeu.” 
 
 

GRUP MUNICIPAL DE CIU 
 

 17.  MOCIÓ DE SUPORT AL PRESIDENT MAS, 
L’EXVICEPRESIDENTA ORTEGA I LA CONSELLERA RIGAU 
AMB MOTIU DE LA SEVA IMPUTACIÓ PER L’ORGANITZACIÓ 
DEL 9N.  

 
El 9 de novembre de 2014, i per primera vegada a la història, els catalans i les 
catalanes vam ser cridats pel govern de la Generalitat a opinar sobre el futur 
polític del nostre país. Gràcies als més de 40.000 voluntaris i voluntàries, 
2.344.828 catalans i catalanes vàrem acudir a les urnes en un procés 
participatiu protagonitzat pel civisme i la democràcia. La resposta de l’Estat 
espanyol, a través de la Fiscalia General de l’Estat, va ser querellar-se contra 
el president de la Generalitat Artur Mas, la vicepresidenta i consellera de 
Governació i Relacions Institucionals Joana Ortega i la consellera 
d’Ensenyament Irene Rigau. 
 
El 29 de setembre de 2015, només dos dies després de les eleccions al 
Parlament, tots tres han rebut la imputació del TSJC per a l’organització del 
9N i han estat citats a declarar durant el proper mes d’octubre (en el cas del 
president Mas, el dia 15, quan es commemora el 75è aniversari de 
l’afusellament del president Companys). Se’ls acusa de quatre delictes: 
desobediència, obstrucció a la justícia o usurpació de funcions, prevaricació 
administrativa i malversació; amb unes possibles penes que van des de la 
inhabilitació fins a la presó.  
 



 

 

Aquests fets configuren un episodi extremadament greu en termes polítics i 
democràtics, sense precedents a l’Europa del segle XXI. 
 
Per tot el que s’exposa, aquest Ple de l’Ajuntament aprova el següent 
 

ACORD 
 

“PRIMER. Expressar el nostre suport al president Artur Mas, 
l’exvicepresidenta Joana Ortega i la consellera Irene Rigau, encausats per 
haver posat les urnes al procés participatiu sobre el futur polític de Catalunya 
del 9 de novembre de 2014. 
 
SEGON. Denunciar l’escassa qualitat democràtica d’un Estat que fa un ús 
partidista de les institucions judicials i emet judicis polítics contra representants 
electes per impulsar processos democràtics. 
 
TERCER. Refermar el compromís de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú amb 
el dret democràtic del poble de Catalunya a decidir lliurement el seu futur. 
 
QUART. Enviar aquesta moció al president de la Generalitat, al president del 
Govern espanyol, a la Mesa del Parlament de Catalunya, a les entitats del 
Pacte local pel Dret a Decidir (si n’hi ha), al Tribunal Superior de Justícia de 
Catalunya i fer-la pública a través dels mitjans públics municipals.” 
 
 
Es voten els punts de la moció separadament: 
 
VOTACIÓ PUNT 1: 
 
  Vots a favor: CiU (6), CUP (5) i ERC (4)  = 15 vots 
  Vots en contra: PSC (4), C’s (2), SOM VNG (2) i PP (1) = 9 vots 
  Abstenció: Sr. JOAN MARTORELL (PSC)  = 1 vot 
 
 
VOTACIÓ PUNTS 2, 3 i 4: 
 
  Vots a favor: CiU (6), PSC (5), CUP (5), ERC (4) i SOM VNG (2) 
    = 22 vots 
  Vots en contra:  C’s (2) i PP (1) = 3 vots  
  
 
Per tant, la moció queda aprovada en la seva totalitat. 
 
 



 

 

PREGUNTES 
 
 

18. PREGUNTA D’ERC SOBRE PIVSAM, EMPRESA PÚBLICA. 
 
 
Aquesta pregunta és retirada pel grup que l’ha presentada. 
 
 

19. PREGUNTES DE LA CUP: 
 

• SOBRE ELS EFECTES DE LES ELECCIONS DEL 27-S. 
• SOBRE LA REALITZACIÓ DE LA PROPERA ASSEMBLEA 

MUNICIPAL OBERTA. 
 

 
URGÈNCIA 

 
MOBILITAT. APROVACIÓ, SI ESCAU, DEL RESTABLIMENT DEL TRAÇAT 
DE LES LÍNIES L3 I L4 SEGONS EL RECORREGUT ESTABLERT ABANS 
DE L’EXECUCIÓ PROVISIONAL I PARCIAL DE LA INTERLOCUTÒRIA 
DEL TSJC. 
 
Restablir el recorregut de les línies L3 i L4 des del barri Fondo Somella fins al 
tanatori, segons el recorregut establert abans de l’execució provisional i 
parcial de la interlocutòria del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.  
 
Relació de fets 
 
I. En data 9 d’abril de 2010, el TSJC va anul·lar l’autorització de la 

Generalitat de Catalunya relatiu al traçat de les línies L3 i L4 del bus urbà 
de Vilanova i la Geltrú. 

 
II. La sentència considerava que hi havia afectació entre les línies de bus 

urbà L3 i L4 amb les línies de l’Empresa Plana en les relacions des de la 
zona est fins al centre de Vilanova i la Geltrú. 

 
III. En data 12/09/2011 i 01/03/2012 es va modificar el servei a la zona est 

de la ciutat, d’acord amb les indicacions de la Generalitat de Catalunya. 
 
IV. En data 7 de juliol de 2015, el TSCJ en base a les conclusions d’un perit 

processal, considera que les línies L3 i L4 segueixen causant perjudicis a 
les línies de l’empresa Plana i acorda que l’Ajuntament de Vilanova i la 
Geltrú cessi el servei de les línies L3 i L4. 



 

 

 
V. En data 24 de juliol de 2015, l’Ajuntament va presentar recurs de 

reposició en els següents termes: 
 

1.  Mostrar oposició al contingut de la interlocutòria del TSJC. 
2.  Existeix un interès públic rellevant per no executar la interlocutòria en 

els seus propis termes. 
3.  Necessària aplicació del principi de proporcionalitat. 
4.  Necessària aplicació del principi de conservació dels actes 

administratius. 
 

VI. El Decret d’Alcaldia de data 31 de juliol de 2015 va resoldre l’execució 
provisional i parcial de la interlocutòria del TSJC i l’establiment d’un nou 
traçat de les línies L3 i L4 del transport col·lectiu urbà. 

 
VII.  En data 14 de setembre de 2015, el Ple de l’Ajuntament va convalidar el 

Decret d’Alcaldia esmentat al punt anterior. 
 
VIII.  En data 29 de setembre de 2015, aquest Ajuntament va sol·licitar al 

Tribunal Superior de Justícia de Catalunya la suspensió del procediment 
per un termini de 60 dies de conformitat amb el que preveuen els articles 
19.4 i 179 de la Llei d’Enjudiciament Civil. 

 
Fonaments de dret 
 
Atès que de conformitat l’article 26.1.d de la Llei 7/1985, de 2 de abril, 
reguladora de les bases del règim local, el servei col·lectiu de transport públic 
és un servei d’abast universal i de prestació obligatòria per part de 
l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. 
 
Per tot això aquest Ple de l’Ajuntament aprova el següent 
 

ACORD 
 
“PRIMER. Restablir el traçat de les línies L3 i L4 des del barri Fondo Somella 
fins al tanatori, segons el recorregut establert abans de l’execució provisional i 
parcial de la interlocutòria del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya 
esmentada al punt VII, i que  correspon a allargar ambdues línies pels 
següents carrers: av. del Ferrocarril (L4), av. de Víctor Balaguer (L3), rambla 
de l’Exposició (L3 i L4), carrer de Ventosa i Roig (L3 i L4), rambla de Sant 
Jordi (L3 i L4), ronda Ibèrica (L3 i L4), carrer de la Vilanoveta (L4) i carrer de 
Guillem Rovirosa (L3). 
 



 

 

SEGON. Notificar aquest acord al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, 
a la Generalitat de Catalunya, a l’Empresa Plana, SL, i a Transports Ciutat 
Comtal, SA.” 
 
 
VOTACIÓ DE LA URGÈNCIA: 
 
Es vota en primer lloc la urgència de la proposta, la qual s’aprova per 
unanimitat dels presents, amb un total de 25 vots (6 vots de CiU, 5 vots del 
PSC, 5 vots de la CUP, 4 d’ERC, 2 de C’s, 2 de SOM VNG i 1 del PP). 
 
VOTACIÓ DEL CONTINGUT DE LA PROPOSTA: 
 
Seguidament es vota la proposta, la qual s’aprova per unanimitat dels 
presents, amb un total de 25 vots (6 vots de CiU, 5 vots del PSC, 5 vots de la 
CUP, 4 d’ERC, 2 de C’s, 2 de SOM VNG i 1 del PP). 
 
 
 
Complert l’objecte de la convocatòria, s’aixeca la sessió a les 22:10 hores, de 
la qual s’estén la present acta que firma la presidenta amb mi, el secretari 
general. 
 


