
 

 

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-vilanova-geltru-07-03-2016/ 

 
 
 

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT  
DEL DIA 7 DE MARÇ DE 2016 

 
Acta núm. 4 
 
A Vilanova i la Geltrú, quan són les 18:00 hores del dia 7 de març de 2016, 
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) 
JOAN GIRIBET DE SEBASTIÁN (CiU) 
BLANCA ALBÀ 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 ACCIDENTAL  
JOSEP GOMARIZ MESEGUER 
 



 

 

INTERVENTOR GENERAL 
CÈSAR RODRÍGUEZ SOLÀ 

 
per efectuar una sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament en primera 
convocatòria. 
 
No assisteix el Sr. GERARD FIGUERAS ALBÀ. 
 
Els punts de l’ordre del dia són els següents: 
 
 

ORDRE DEL DIA 
 
1. Aprovació, si escau, dels esborranys de les actes de les sessions del dia 1 

de febrer (ordinària) i 15 de febrer (extraordinària) de 2016. 
 
 

COMISSIÓ INFORMATIVA DE SERVEIS CENTRALS, 
SEGURETAT I HISENDA 

 
ÀREA D’ALCALDIA-PRESIDÈNCIA 
 
Secretaria General 
 
Fe Pública 
 
2. Ratificació de l’acord GOV/133/2015, de 4 d’agost de 2015, de la 

Generalitat de Catalunya, pel qual s’aprova la modificació dels Estatuts del 
Consorci per a la Normalització Lingüística vigents.  (Exp. 65/2016-SEC) 

3. Convalidació del Decret de l’Alcaldia de 09.02.2016, en relació amb el 
canvi d’horari de les Juntes de Govern Local. (Exp. 53/2016-SEC) 

4. Convalidació del Decret d’Alcaldia d’autorització a NODE Garraf per a la 
contractació de personal directiu.  (Exp. 72/2016-SEC) 

5. Aprovació, si escau, de l’autorització al Consorci de Serveis a les Persones 
per a la contractació directa de personal per a l’exercici de les seves 
funcions.  (79/2016-SEC) 

 
 

COMISSIÓ INFORMATIVA DE POLÍTIQUES DE CIUTADANIA 
 
Convivència i Equitat 

 
6. Adhesió al Manifest Institucional del Dia Internacional de les Dones de 8 

de març de 2016. 



 

 

 

Joventut 
 
7. Aprovació, si escau, del projecte anomenat “Project G: Catàleg de Murs de 

Vilanova i la Geltrú, per a la realització d’obres d’art mural urbà” i el 
reglament que el regula. (Exp. 6/2015-JOV) 

 
Serveis Socials 
 
8. Aprovació, si escau, de la normativa reguladora de la convocatòria d’ajuts 

per activitats d’estiu i de la normativa reguladora de les condicions per a 
participar en el programa d’estiu per a infants i adolescents per aquest any 
2016. (Exp. 68/2016-SSO) 

 
 

COMISSIÓ INFORMATIVA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA, 
OCUPACIÓ I INNOVACIÓ 

 
Promoció Econòmica i Projecció Exterior 
 
 9. Aprovació, si escau, del conveni entre la “Volta Ciclista a Catalunya” i 

l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. (Exp. 50/2016-DES) 
 
 

COMISSIÓ INFORMATIVA DE TERRITORI I ESPAI URBÀ 
 
Llicències i Disciplina 
 
10. Aprovació, si escau, de la resolució de l’expedient sancionador núm. 

8/2015-UES. 
11. Aprovació, si escau, de la resolució de l’expedient sancionador núm. 

91/2015-UES. 
12. Aprovació, si escau, de la resolució de l’expedient sancionador núm. 

92/2015-UES. 
 
Medi Ambient 
 
13. Aprovació de la rectificació d’errades materials de l’Ordenança municipal 

d’estalvi d’aigua de Vilanova i la Geltrú. (Exp. 22/2016-AMB) 
14. Ratificació de la declaració de Sant Sadurní d’Anoia de la Xarxa de Ciutats 

i Pobles Cap a la Sostenibilitat, per renovar el compromís local pel 
desenvolupament sostenible i la lluita contra el canvi climàtic cap al 2030. 
(Exp. 23/2016-AMB) 

 



 

 

Mobilitat 
 
15. Aprovació, si escau, de la pròrroga del servei de Transport Col·lectiu Urbà 

de les línies L1 i L2, del traspàs de les línies L3 i L4 al Transport Interurbà i 
aprovació de la signatura del nou conveni. 

 
 
CONTROL DELS ÒRGANS DE LA CORPORACIÓ: 
 
Alcaldia 
 
16. Donar compte de la renúncia del Sr. GERARD FIGUERAS I ALBÀ com a 

regidor d’aquest Ajuntament.  (Exp. 78/2016-SEC) 
 
Secretaria General 
 
17. Donar compte del Decret de modificació dels representants de la CUP al 

Consell Rector de l’IMET. (Exp. 235/2015-SEC) 
 
Intervenció 
 
18. Donar compte de les modificacions de crèdit núms. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 

28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 i 36/2015, aprovades per Decret.  (Exp. 99/2015-
INT) 

 
Tresoreria 
 
19. Donar compte dels informes de Tresoreria referents al que disposa la Llei 

3/2004, de lluita contra la morositat, 4t. Trimestre 2015, i de la Llei 
15/2010, que modifica l’anterior. (Exp. 13/2016-TRE) 

 
Promoció Econòmica i Projecció Exterior 
 
20. Donar compte de l’acord de JGL de 12.01.2016, de convalidació del Decret 

d’Alcaldia de 29.12.2015, de sol·licitud de modificacions en el pressupost 
del projecte @attic coworking emprenedor, subvencionat amb fons 
FEDER, període 2007-2013.  (2/2016-DES) 

 
 

MOCIONS 
 

Grup Municipal del PP 
 

21. Moció sobre el deute i finançament de la Generalitat amb l’Ajuntament. 



 

 

 
Grup Municipal de C’s 
 
22. Moció per limitar l’acumulació de càrrecs polítics. 
23. Moció amb relació a l’aprovació d’instal·lacions d’autoconsum. 
 
 
Grup Municipal del PP, amb el suport de C’s 
 
24. Moció perquè a la façana de l’Ajuntament onegin conjuntament les 

banderes d’Espanya, Catalunya, Vilanova i la Geltrú i Europa. 
 
Grup Municipal d’ERC 
 
25. Moció sobre la problemàtica de l’oferta educativa de P3. 
26. Moció per a la creació d’un espai d’atenció turística al centre de Vilanova i 

la Geltrú. 
 
Grups Municipals de la CUP i SOM VNG 

 
27. Moció per a la reconstitució del Consell Escolar Municipal, la creació de 

l’Observatori Local de la Infància i l’Adolescència, la redacció del Projecte 
Educatiu de Ciutat i l’establiment d’instruments per apaivagar situacions de 
pobresa i exclusió social. 

28. Moció sobre les titulitzacions de les hipoteques i els desnonaments que 
promouen els bancs executant hipoteques que van ser transferides a fons 
de titulització. 

 
Grup Municipal de SOM VNG 
 
29. Moció amb relació a la igualtat de drets entre treballadores que presten 

serveis a l’administració en el marc de la lluita contra la violència masclista. 
 
Grup Municipal de la CUP 

 
30. Moció per fer del Molí de Mar un alberg públic amb altres usos 

complementaris. 
 
Grups Municipals del PSC i CiU 
 
31. Moció proposada per Acció Solidària amb el Sàhara, per demanar que la 

MINURSO (Missió de les Nacions Unides pel Referèndum al Sàhara 
Occidental) assumeixi competències en drets humans. 

32. Moció sobre els grups de P3 per al curs 2016-2017. 



 

 

33. Moció sobre el servei de Rodalies. 
 
 

PREGUNTES 
 
34. Preguntes grup municipal C’s: 
 
-  Sobre l’ús d’alguns recursos municipals. 
-  Sobre les revisions del nivell d’execució dels acords adoptats pel Ple 

municipal.  
-  Sobre la participació de la ciutadania a l’apartat de precs i preguntes del 

Ple de Vilanova i la Geltrú. 
 
35.   Preguntes grup municipal ERC: 
 
-   Sobre la mobilitat en temporada d’estiu. 
- Sobre l’Oficina d’Entitats. 
 
36.  Preguntes grup municipal SOM VNG: 
 
- Sobre el Port de Vilanova. 
- Respecte als refugiats. 
 
37.  Preguntes grup municipal CUP: 
 
- Sobre les demandes d’informació a la Regidoria de Serveis Socials. 
- Sobre l’agenda de l’alcaldessa. 
- Sobre el servei de jardineria a equipaments públics. 
 
PRECS 
 

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

DE LES SESSIONS DEL DIA 1 DE FEBRER (ORDINÀRIA) I 15 DE 
FEBRER (EXTRAORDINÀRIA) DE 2016. 

 
 
Es voten els esborranys de les actes de dates 1 i 15 de febrer de 2016, les 
quals s’aproven per unanimitat dels presents, amb un total de 24 vots a favor 
(5 vots de CiU, 5 del PSC, 5 de la CUP, 4 d’ERC, 2 de C’s, 2 de SOM VNG i 1 
del PP). 
 
 



 

 

 
 

COMISSIÓ INFORMATIVA DE SERVEIS CENTRALS, 
SEGURETAT I HISENDA 

 
 
  2. SECRETARIA GENERAL. RATIFICACIÓ DE L’ACORD 

GOV/133/2015, DE 4 D’AGOST DE 2015, DE LA GENERALITAT 
DE CATALUNYA, PEL QUAL S’APROVA LA MODIFICACIÓ 
DELS ESTATUTS DEL CONSORCI PER A LA NORMALITZACIÓ 
LINGÜÍSTICA VIGENTS.  (EXP. 65/2016-SEC) 

 
Antecedents 
 
Vist l’acord del Govern de la Generalitat de Catalunya GOV/133/2015 i 
publicat al DOGC núm. 6929 de data 6 d’agost de 2015, pel qual s’aprova la 
modificació dels Estatuts del Consorci per a la Normalització Lingüística 
vigents. 
 
Atès que l’entrada en vigor de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de 
racionalització i sostenibilitat de l’administració local, Llei 15/2014, de 16 de 
setembre de racionalització del sector públic i altres mesures de reforma 
administrativa i Llei 26/201, del 3 d’agost, règim jurídic i de procediment de 
les administracions públiques de Catalunya fan necessari modificar els 
estatuts dels consorcis. 
 
Atès que l’article 27 dels Estatuts vigents del Consorci per a la Normalització 
Lingüística estableix que la modificació d’aquests Estatuts i la dissolució del 
Consorci hauran de ser aprovades pel Ple i ratificades per cadascun dels en 
consorciats. 
 
Fonaments de dret 
 
− Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de 

l’administració local  
− Llei 15/2014, de 16 de setembre de racionalització del sector públic i altres 

mesures de reforma administrativa 
− Llei 26/201, del 3 d’agost, règim jurídic i de procediment de les 

administracions públiques de Catalunya 
− Estatuts del Consorci per a la Normalització Lingüística. 
 
 
Per tot això, aquest Ple de l’Ajuntament aprova el següent  
 



 

 

ACORD: 
 
Primer.-  RATIFICAR l’acord GOV/133/2015, de 4 d’agost de 2015, pel qual 
s’aprova la modificació dels Estatuts del Consorci per a la Normalització 
Lingüística, que va aprovar el Consell Executiu en les sessions de 3 i 11 
d’octubre de 1988: 
 
1. S’afegeixen dos apartats a l’article 1, amb el redactat següent: 
 

“5) El Consorci s’adscriu a l’Administració de la Generalitat de Catalunya 
mitjançant el departament competent en matèria de política lingüística. 

6) El Consorci es regeix per aquests Estatuts, pel reglament de règim 
interior, per la normativa general reguladora dels consorcis i, 
supletòriament, per la normativa aplicable a les entitats de dret públic 
de la Generalitat de Catalunya que han d’ajustar la seva activitat a 
l’ordenament jurídic privat. La contractació es regeix per la legislació de 
contractes del sector públic.” 

 
2. S’afegeix un nou paràgraf a l’article 3, amb el redactat següent: 
 

“El Consorci té les potestats següents: la reglamentària, en relació amb els 
serveis que presta; la d’autoorganització; la tributària, referida a les taxes; 
la financera; la de programació o planificació; la d’execució forçosa i la 
sancionadora, en relació amb els serveis i béns del Consorci; la de revisió 
d’ofici dels seus actes i acords i les necessàries per a la protecció dels 
béns del Consorci o adscrits per les entitats consorciades.” 

 

3. Es modifiquen els articles 23, 24, 25, 26 i 27, que resten redactats de la 
manera següent: 
 

“Article 23 
 
Règim financer i patrimonial 
 

1. El règim pressupostari aplicable al Consorci és el que determinen la 
normativa reguladora de les finances públiques de la Generalitat per a 
aquest tipus d’entitats, i els criteris o normativa de desplegament que pugui 
dictar l’òrgan competent en matèria de pressupostos de l’Administració de 
la Generalitat de Catalunya. 
 
2. El règim comptable aplicable al Consorci és el que disposa la normativa 
reguladora de les finances públiques de la Generalitat per a aquest tipus 
d’entitats, i les instruccions i normativa de desplegament que dicti la 
Intervenció General de la Generalitat de Catalunya. 



 

 

 
3. El Consorci aprova cada any un pressupost general d'ingressos i de 
despeses, que ha de formar part dels pressupostos de la Generalitat de 
Catalunya. 
 
4. El reglament de règim interior del Consorci ha de concretar el règim 
econòmic de gestió pressupostària i el control intern, sens perjudici del 
control financer a càrrec de la Intervenció General de la Generalitat de 
Catalunya, que s’ha de dur a terme mitjançant el procediment d’auditoria 
d’acord amb la normativa que resulti d’aplicació. 
 
5. Els comptes anuals del Consorci s’han d’auditar sota la responsabilitat 
de la Intervenció de la Generalitat de Catalunya. 
 
6. Els comptes del Consorci s’inclouen en el compte general de 
l’Administració de la Generalitat de Catalunya. 
 
7. El règim patrimonial aplicable al Consorci és el que estableix la 
normativa reguladora del patrimoni de l’Administració de la Generalitat de 
Catalunya.” 
 

“Article 24 
 
Règim de personal 
 
1. El Consorci ha de comptar amb el personal necessari per al compliment 
de les seves comeses. El seu nombre, categories i funcions s’han de 
determinar en la plantilla, la relació de llocs de treball i altres instruments 
de gestió i planificació que el Consell d’Administració aprovi. 
 
2. El personal del Consorci pot ser: 

a) Personal funcionari o laboral procedent d’una reassignació de llocs 
de treball de les administracions que en formen part. 

b) Personal laboral contractat pel Consorci, que engloba el personal 
contractat en règim laboral amb anterioritat al 31 de desembre de 
2013 i les contractacions que es puguin efectuar en el marc de la 
normativa vigent. 

 
3. El règim jurídic d’aplicació al personal del Consorci és el que correspon 
al personal de l’Administració de la Generalitat de Catalunya. 
 
4. La selecció del personal s’ha de fer mitjançant convocatòria pública 
d’acord amb els principis d’igualtat, publicitat, mèrit i capacitat, sens 
perjudici de les especialitats que resultin d’aplicació al personal directiu. 



 

 

 
5. Les retribucions del personal del Consorci no poden superar, en cap 
cas, les establertes per a llocs de treball equivalents a l’Administració de la 
Generalitat de Catalunya.” 
 
“Article 25 
 
Separació del Consorci 
 
1. Els membres del Consorci se’n poden separar en qualsevol moment, 
sense perjudici de la seva responsabilitat per les obligacions pendents de 
compliment. L’exercici del dret de separació s’ha de notificar per escrit al 
Ple. 
 
2. Exercit el dret de separació per algun dels ens consorciats, no es 
produeix la dissolució del Consorci si almenys dos ens públics pertanyents 
a administracions diferents acorden romandre al Consorci i la seva 
continuïtat. 
 
3. Quan l'exercici del dret de separació no tingui com a efecte la dissolució 
del Consorci s’han d’aplicar les regles següents: 

a)  Es considera quota de separació que correspon a qui exercita el seu 
dret de separació la que li hauria correspost en la liquidació. A 
manca de determinació de la quota de liquidació s’han de tenir en 
compte tant el percentatge de les aportacions que hagi efectuat qui 
exerceix el dret de separació al fons patrimonial del Consorci com el 
finançament concedit cada any. Si el membre del Consorci que 
exerceix el seu dret de separació no hagués realitzat aportacions 
per no estar-hi obligat, el criteri de repartiment serà la participació en 
els ingressos que, si escau, hagi rebut durant el temps que ha 
format part del Consorci. 

 El Consorci ha d’acordar la forma i les condicions en què s’ha 
d’efectuar el pagament de la quota de separació, en cas que 
aquesta resulti positiva, així com la forma i condicions del pagament 
del deute que correspongui a qui exerceix el dret de separació si la 
quota és negativa. 

 L'efectiva separació del Consorci es produeix una vegada 
determinada la quota de separació, en cas que aquesta resulti 
positiva, o una vegada s'hagi pagat el deute, si la quota és negativa. 

b)  Si el Consorci és adscrit a l'administració que ha exercit el dret de 
separació, el Ple ha d’acordar a quina de les restants 
administracions o entitats o organismes públics vinculats o 



 

 

dependents d’administracions que hi romanen queda adscrit el 
Consorci, d’acord amb la legislació aplicable.” 

 

“Article 26 
 
Modificació dels Estatuts i dissolució del Consorci 
 
1. Correspon al Ple acordar la modificació d’aquests Estatuts i la 
dissolució, i s’ha de ratificar pels ens consorciats. 
 
2. Les entitats consorciades poden acordar per majoria de dues terceres 
parts del Ple la cessió global d’actius i passius a una altra entitat 
jurídicament adequada amb la finalitat de mantenir la continuïtat de 
l’activitat i assolir els objectius del Consorci que es liquida.” 
 
“Article 27 
 
Liquidació del Consorci 
 
1. La dissolució del Consorci produeix la seva liquidació i extinció. 
 
2. En el moment d’adoptar l'acord de dissolució, el Ple nomena un 
liquidador. En defecte d’acord, el liquidador és el gerent del Consorci. 
 
3. Correspon al liquidador calcular la quota de liquidació de cada membre 
del Consorci. La quota de liquidació es calcula d'acord amb la participació 
de cadascun dels membres en el saldo resultant del patrimoni net després 
de la liquidació. A aquest efecte, es té en compte el percentatge de les 
aportacions efectuades per cada membre del Consorci al seu fons 
patrimonial i el finançament concedit cada any. Si algun dels membres del 
Consorci no ha realitzat aportacions per no estar-hi obligat, el criteri de 
repartiment és la participació en els ingressos que, si escau, hagi rebut 
durant el temps que ha format part del Consorci. 
 
4. El Consorci ha d’acordar les condicions del pagament de la quota de 
liquidació, si és positiva.” 

 
 
Segon.-  NOTIFICAR el present acord al Consorci per a la Normalització 
Lingüística.” 
 
Es vota la proposta, la qual s’aprova amb el resultat següent: 
 



 

 

   Vots a favor: CiU (5), PSC (5), ERC (4), SOM VNG (2) i 
      PP (1) =  17 vots 
   Abstencions:  CUP (5) i C’s (2) = 7 vots 
 

 
  3. SECRETARIA GENERAL. CONVALIDACIÓ DEL DECRET DE 

L’ALCALDIA DE 09.02.2016, EN RELACIÓ AMB EL CANVI 
D’HORARI DE LES JUNTES DE GOVERN LOCAL. (EXP. 53/2016-
SEC) 

 
Ateses les atribucions que confereix a aquesta Alcaldia els articles 21 de la 
Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, i concordants 
del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, l’art. 24 del RDL 781/1986, de 18 
d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de les disposicions legals vigents en 
matèria de règim local i l’article 41 del RD 2568/1986, de 28 de novembre, pel 
qual s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic dels 
ens locals i demés normes concordants. 
 
Per tot això, aquest Ple de l’Ajuntament aprova el següent 
 

ACORD: 
 
ÚNIC.  Convalidar el Decret d’Alcaldia núm. 1048-2016, de data 9 de febrer de 
2016, següent: 

“DECRET DE L’ALCALDESSA 
 
Atès que l’article 20 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de 
règim local (LRBRL), estableix que la Junta de Govern Local existeix en tots 
els municipis amb població superior a 5.000 habitants i en els de menor, quan 
així ho disposi el  seu Reglament Orgànic o així ho acordi el Ple del seu 
ajuntament. 
 
Atès que el Ple de l’Ajuntament en sessió extraordinària de dia 29 de juny de 
2015 va adoptar, entre d’altres, l’acord de celebrar les sessions de la Junta de 
Govern Local, amb una periodicitat setmanal, els dimarts no festius de cada 
mes de l’any, a les 9:30 hores, a les dependències de l’Ajuntament, Sala 
d’Alcaldia, prèvia convocatòria a l’efecte realitzada per l’Alcaldia. 
 
Atès que per acord de Junta de Govern Local, en sessió ordinària del dia 1 de 
desembre de 2015, es va aprovar el calendari de Juntes de Govern per a l’any 
2016. 
 
Atès que es considera convenient canviar l’hora de la Junta de Govern a partir 
de la data d’avui. 



 

 

  
D’acord amb les potestats que em confereix la llei, 
 
RESOLC: 
 
“PRIMER. Acordar el canvi d’horari de les Juntes de Govern Local, i que 
aquesta es passi a celebrar-se igualment els dimarts, a les 9 hores.  
 
SEGON. Elevar proposta al Ple als efectes de la seva convalidació. 
 
TERCER. Comunicar la present resolució a tots els interessats.” 

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

 
  4. SECRETARIA GENERAL. CONVALIDACIÓ DEL DECRET 

D’ALCALDIA D’AUTORITZACIÓ A NODE GARRAF PER A LA 
CONTRACTACIÓ DE PERSONAL DIRECTIU.  (EXP. 72/2016-
SEC) 

 
Ateses les atribucions que confereix a aquesta Alcaldia els articles 21 de la 
Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les bases de règim local, i 
concordants del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, l’art. 24 del RDL 
781/1986, de 18 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de les disposicions 
legals vigents en matèria de règim local i l’article 41 del RD 2568/1986, de 28 
de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i 
règim jurídic dels ens locals i demés normes concordants. 
 
Per tot això, el Ple de la Corporació aprova el següent 

 
ACORD 

 
ÚNIC.  Convalidar el Decret d’Alcaldia núm. 1397-2016, de data 18 de febrer 
de 2016, següent: 

DECRET DE L’ALCALDIA 
 

Antecedents administratius 
 



 

 

Vist que per acord de Ple es va aprovar l’adscripció del Consorci Node Garraf, 
Agència de desenvolupament a aquest Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. 
 
Vist l’escrit de la Sra. Rosa Huguet i Sugranyes, en la seva qualitat de 
Presidenta del Consorci Node Garraf, Agència de Desenvolupament registrat 
en data 2 de febrer de 2014. 
 
Vist que el Consorci sol·licita a aquest Ajuntament com Administració 
d’adscripció l’autorització per poder contractar directament de forma 
excepcional a la persona que hagi d’ocupar el lloc de Director de l’Agència, 
sense que hagi de procedir exclusivament d’alguna de les administracions 
d’adscripció. 
 
Vist que cap de les entitats consorciades disposa de personal amb el perfil 
que es busca per cobrir aquest lloc de treball, segons ha manifestat la pròpia 
presidenta del Consorci. 
  
A aquests fets li són d’aplicació els següents: 
 
Fonaments Jurídics 
 
Vist allò que disposen els Estatuts reguladors del Consorci Node Garraf en 
relació amb el lloc de treball de Director de l’entitat: 
 
“Article 13. La Direcció. 
 
13.1. El Consell Plenari podrà nomenar la persona responsable de la direcció, 
càrrec que hauria de recaure en una persona especialment capacitada , que 
sigui personal funcionari laboral procedent d’una reassignació de llocs de 
treball de les administracions participants. Aquest càrrec tindrà la consideració 
de personal directiu i el seu règim jurídic serà el de l’administració pública 
d’adscripció i les seves retribucions en cap cas podran superar les establertes 
per a llocs de treball equivalents en aquella.  
 
13.2. La persona responsable de la Direcció desenvoluparà el comandament 
de tots els serveis tècnics i administratius, amb independència de les funcions 
que el Consell li delegui. A tal efecte, el Consell Plenari nomenarà la persona 
que haurà d’ocupar el càrrec, així com les condicions en les quals haurà de 
desenvolupar-lo , fent constar les atribucions que se li confereix, la 
remuneració, els terminis i els motius de cessament en les seves funcions, i tot 
el que calgui per atorgar al seu favor, poders-los exercir. 
 
13.3. En cas de vacant, absència o malaltia de la persona responsable de la 
Direcció, les seves funcions les haurà d’exercir la Conselleria Delgada o de no 
existir la Presidència del Consell Plenari. “ 



 

 

 
 
Vist allò que disposa la  Disposició Addicional Vintena apartat 5 de la Llei 
30/1992 de 26 de novembre (LRJPAC), que el personal al servei dels 
Consorcis podrà ser funcionari o laboral i haurà de procedir exclusivament de 
les Administracions participants. El seu règim jurídic serà el de l’Administració 
Pública d’adscripció i les seves retribucions en cap cas podran superar les 
establertes pels llocs de treball equivalents a aquella. Excepcionalment, quan 
no resulti possible comptar amb personal procedent de les administracions 
participants en el Consorci en atenció a la singularitat de les funcions a 
desenvolupar l’òrgan competent de l’Administració a la que s’adscrigui el 
consorci, podrà autoritzar la contractació directa de personal per part del 
consorci per a l’exercici de dites funcions.  
 
Per tot això, 
 
RESOLC: 
 
PRIMER. Autoritzar de forma excepcional al Consorci Node Garraf, Agència 
de Desenvolupament, per tal d’efectuar la contractació amb personal propi del 
Consorci en relació amb el lloc estatutari de Director de l’Entitat. 
 
SEGON. Elevar proposta al Ple a l’efecte de si s’escau la seva convalidació. 
 
TERCER.  Comunicar la present resolució a la presidència del Consorci Node 
Garraf, Agència de Desenvolupament.” 

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

 
 
  5. SECRETARIA GENERAL. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE 

L’AUTORITZACIÓ AL CONSORCI DE SERVEIS A LES 
PERSONES PER A LA CONTRACTACIÓ DIRECTA DE 
PERSONAL PER A L’EXERCICI DE LES SEVES FUNCIONS.  
(79/2016-SEC) 

 
Relació de fets 
 



 

 

Atès que amb data 16 de febrer de 2016, va tenir entrada en aquest 
Ajuntament la petició de 10 de febrer de 2016, formulada pel Sr. Josep Lluís 
Ibáñez Pardos, en qualitat de gerent del Consorci de Serveis a les Persones, 
en la qual sol·licitava autorització a aquest Ajuntament per a la contractació 
directa de personal per part del Consorci de Serveis a les Persones, a causa 
de la impossibilitat de complir la prescripció normativa de la Llei 30/1992, al no 
disposar de facultatius, infermers/eres i tècnics assistencials, que no es troben 
dintre de l’àmbit de contractació de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. 
 
Fonaments de dret 
 
Disposició Final Segona de la Llei Orgànica 6/2015, de 12 de juny, que 
modifica l’apartat 5è. de la Disposició Addicional vintena de la Llei 30/1992, en 
la que s’ha afegit aquest nou redactat: 
 

“Excepcionalmente, cuando no resulte posible contar con personal 
procedente de las administraciones participantes en el Consorcio, en 
atención a la singularidad a desempeñar, el órgano competente de la 
administración a la que se adscriba el Consorcio podrá autorizar la 
contratación directa de personal por parte del Consorcio para el 
ejercicio de dichas funciones.” 

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

ACORD: 
 
“PRIMER. Autoritzar el Consorci de Serveis a les Persones, adscrit a 
l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, perquè de forma excepcional, al no poder 
satisfer les seves necessitats de dotació de professionals procedents de les 
administracions participants, pugui contractar directament personal per a 
l’exercici de les seves funcions. 
 
SEGON. Notificar el present acord al Consorci de Serveis a les Persones i a 
tots els ens que formin part del consorci. 
 
TERCER. Declarar que contra aquesta resolució, que és definitiva en via 
administrativa, es podrà interposar amb caràcter potestatiu recurs de reposició 
en el termini d’un mes a comptar des del dia següent a la recepció d’aquesta 
notificació.  
 
Contra la desestimació expressa del recurs de reposició, en el seu cas, o bé 
directament contra aquesta resolució, es podrà interposar recurs contenciós 
administratiu davant els jutjats contenciosos administratius de la província de 



 

 

Barcelona en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent al de la 
recepció de la notificació corresponent. 
 
En el cas que la desestimació del recurs de reposició es produís per silenci 
administratiu –silenci que es produeix pel transcurs d’un mes a comptar des 
de la data de la seva interposició sense que s’hagi notificat la seva resolució- 
el termini per a la interposició del recurs contenciós administratiu serà de sis 
mesos a comptar des de l’endemà del dia en què el referit recurs de reposició 
s’entengui desestimat.” 

 
 

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

 
 

COMISSIÓ INFORMATIVA DE POLÍTIQUES DE CIUTADANIA 
 
 
  6. CONVIVÈNCIA I EQUITAT. ADHESIÓ AL MANIFEST 

INSTITUCIONAL DEL DIA INTERNACIONAL DE LES DONES DE 
8 DE MARÇ DE 2016. 

 
Relació de fets 
   
1.- Atès que el dia 8 de març de cada any es commemora el Dia internacional 
de les Dones. 
 
2.- Atès que les dues entitats municipalistes de Catalunya, la Federació de 
Municipis de Catalunya i l’Associació Catalana de Municipis, elaboren 
conjuntament un manifest institucional per reivindicar que els drets socials, 
polítics i econòmics de les dones són innegociables. 
 
3.- Atès que l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú té la voluntat de adherir-se a 
l’esmentat manifest, 
 
Fonaments de dret 
 
1.- Llei 7/1985, de 2 d’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, 



 

 

 
Per tot això, aquest Ple de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú aprova el 
següent 
 

ACORD: 
 
ÚNIC. Adherir-se al manifest  del Dia Internacional de les Dones  de 8 de març  
de 2016, que s’adjunta. 
 
 

MANIFEST 8 DE MARÇ, DIA INTERNACIONAL DE LES DONES 
 
Avui, Dia Internacional de les Dones, com cada 8 de març, les dones de tot el 
món alcem les nostres veus per reivindicar que els nostres drets socials, 
polítics i econòmics són innegociables. Les dones, des de les nostres 
diversitats, som més de la meitat de la població mundial i cal que formem part 
de la presa de decisions en tots els àmbits i estaments. Cal que el nostre dret 
a la participació social i política sigui una prioritat. 
 
Recordem que en ple segle XXI hi ha països on encara no es reconeix el dret 
a vot de les dones. Aquí no va ser fins l'any 1931 que es va reconèixer el 
sufragi femení, amb la lluita aferrissada de dones com Clara Campoamor en 
l’àmbit de l’Estat,  o com Dolors Bargalló, Isolina Viladot, Angelina Colubret o 
Teresa Gibert que van impulsar a Catalunya la recollida de les 400.000 
signatures en suport de l’Estatut de 1932; o de l’Emília Domènech que –des 
de l’àmbit municipal- va impulsar la primera consulta legal i oficial a tot l’Estat 
en que van participar les dones de Canet de Mar, el 16 d’abril de 1933. Com 
elles, tantes dones reconegudes i anònimes han participat en la construcció 
d'una societat més igualitària en la que les dones siguem ciutadanes de ple 
dret. Reconeixem els seus sabers i la seva aportació, sense el paper de 
moltes d'elles ara no seríem on som, dones sovint invisibilitzades per la 
història en majúscules: Francesca Bonnemaison, Christine de Pisan, Mary 
Wollstonecraft, Emmeline Pankhurst, però també l'Eva, l'Encarna, la Isabel, .... 
 
Catalunya compta, a dia d'avui, amb 174 alcaldesses (el 18% dels municipis) i 
3.194 regidores (el 34% del total de representants locals), 56 parlamentàries 
(el 41.5% de la cambra) i 5 conselleres (38% del Govern). Malgrat estar 
encara lluny de la paritat, veiem com la presència de les dones en la política 
institucional creix cada legislatura, no només en nombre sinó en termes 
estratègics, en la capacitat d'ocupar llocs clau. Però l'exercici efectiu del poder 
polític té costos elevats per a les dones. Darrerament hem viscut airades 
reaccions masclistes davant lideratges femenins i feministes. Atacs personals 
inadmissibles que cal que condemnem de forma col·lectiva, des de tots els 
altaveus, també avui, també aquí.  



 

 

 
Més enllà de les institucions, la riquesa del teixit associatiu català no 
s'entendria sense la presència de les dones, sobretot en aquells àmbits més 
vinculats a la vida quotidiana i a la recerca del bé comú. Les associacions de 
mares i pares, les associacions veïnals, les entitats de cultura popular, les 
entitats socials, els esplais, els agrupaments, les associacions de persones 
amb diversitat funcional.... Alhora, les dones han tingut i tenen un paper 
rellevant en els moviments socials i cívics. Des de posicions de lideratge o des 
de les bases, les dones, com a subjectes actives, volem apropiar-nos de la 
realitat i transformar-la. 
 
Avui, 8 de març, recuperem el fil violeta de la nostra història i recordem que 
van ser les entitats de dones del nostre país les que van posar la igualtat de 
gènere a l'agenda política. Les primeres polítiques de salut sexual i 
reproductiva i els primers serveis d'atenció a dones en situació de violència 
arribaven als ajuntaments democràtics amb l'empenta de les dones 
organitzades als barris i pobles. La xarxa d'entitats de dones i d'entitats 
feministes és imprescindible per garantir els nostres drets socials i polítics. 
Apostem, doncs, des de totes les institucions, des dels agents econòmics i 
socials, i des de la societat civil per avançar cap a una societat igualitària, en 
la que homes i dones participem en igualtat de condicions en totes les 
decisions que ens afecten. Apostem, totes i tots, per posar la vida al centre de 
les prioritats i repartir-nos els temps i els treballs,  per tal que tots i totes 
puguem participar de la vida pública.  Comprometem-nos, doncs, i avancem 
des de la complicitat cap a la construcció de pobles i ciutats més justos i 
solidaris.” 
 
Es vota la proposta, la qual s’aprova per unanimitat dels presents, amb un 
total de 24 vots a favor (5 vots de CiU, 5 del PSC, 5 de la CUP, 4 d’ERC, 2 de 
C’s, 2 de SOM VNG i 1 del PP). 
 

 
  7. JOVENTUT. APROVACIÓ, SI ESCAU, DEL PROJECTE 

ANOMENAT “PROJECT G: CATÀLEG DE MURS DE VILANOVA I 
LA GELTRÚ, PER A LA REALITZACIÓ D’OBRES D’ART MURAL 
URBÀ” I EL REGLAMENT QUE EL REGULA. (EXP. 6/2015-JOV) 

 
Relació de fets 
 
1. Atès que el Pla Local de Joventut 2012-2016: "Eix Cultura i Oci, acció 74: 

recull la voluntat de l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú de donar suport a 
iniciatives artístiques d'expressió en l'espai públic. En concret "La 
programació d'activitats d’expressió en l'espai públic, des de cedir espais a 



 

 

joves creadors grafiters per a què hi realitzin obres renovables 
periòdicament, fins a promoure actuacions d'art jove al carrer". 

 
2. Atès que l'Ordenança de mesures per fomentar el civisme i la convivència 

a Vilanova i la Geltrú, aprovada pel Ple Municipal de 19 de gener de 2015 i 
publicada al Butlletí Oficial de la Província el dia 2 de febrer de 2015 i 
vigent des del dia 19 de febrer de 2015. 

 
3. Atès que a la Secció 1a del Capítol II del Títol II de l'esmentada ordenança 

fa referència a pintades i altres expressions gràfiques dins el marc de 
normes de conducta a l'espai públic i a l'espai privat quan tenen incidència 
sobre l'espai públic o afecten a relacions de veïnatge i regula els espais 
públics i privats en els quals es podran realitzar grafits i en els quals estan 
expressament prohibits aquestes accions. 

 
4. Atès que a l'article 22.5 de l'esmentada ordenança estableix: "L'Ajuntament 

treballarà per elaborar i mantenir un cens de murs, superfícies, espais on 
es puguin realitzar expressions gràfiques, els quals podran ser utilitzats 
lliurament o no en funció de la classificació establerta per l'Ajuntament". 

 
5. Atès que el Ple de l'Ajuntament de data 21 de desembre de 2015 va 

aprovar, per unanimitat, una moció per l'elaboració d'un cens de murs per a 
permetre l'art mural urbà. 

 
6. Atès que des de la Regidoria de Joventut ha recollit aquestes encomanes 

en un projecte anomenat PROJECT G: CATÀLEG DE MURS DE 
VILANOVA I LA GELTRÚ PER A LA REALITZACIÓ D'OBRES D'ART 
MURAL URBÀ, el qual contempla no només un catàleg d'espais públics 
per a la realització d'aquesta activitat sinó també un reglament per regular-
la i la possibilitat que els particulars puguin cedir els seus espais privats. 

 
7. Atès que el projecte al que fa esment el punt anterior comporta una 

despesa inicial per a la posada en marxa i difusió de 4.000 € amb càrrec a 
la partida pressupostària 09.3276.22799 Projectes i activitats del 
pressupost vigent. 

 
8. Atès l’Informe favorable d’Intervenció. 
 
9. Atès l’Informe favorable preceptiu dels Serveis Jurídics. 
 
Fonaments de dret 
 
Vist allò que disposa els articles 8.1.a) i 178 del Decret 2/2003, de 28 d'abril, 
del Text refós de la Llei municipal de règim local de Catalunya. 



 

 

 
Vist allò que disposa l'art. 63 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel que 
s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels Ens Locals. 
 
Per tot això, aquest Ple de l’Ajuntament aprova el següent  
 

ACORD: 
 
“PRIMER. Aprovar el  projecte anomenat “PROJECT G: CATÀLEG DE MURS 
DE VILANOVA I LA GELTRÚ PER A LA REALITZACIÓ D’OBRES D'ART 
MURAL URBÀ” que s'adjunta com a Annex a aquesta proposta. 
 
SEGON. Aprovar inicialment el reglament que regula el projecte anomenat 
“PROJECT G: CATÀLEG DE MURS DE VILANOVA I LA GELTRÚ PER A LA 
REALITZACIÓ D’OBRES D’ART MURAL URBÀ”. 
 
TERCER. Sotmetre a INFORMACIÓ PÚBLICA el reglament que regula el 
projecte anomenat “PROJECT G: CATÀLEG DE MURS DE VILANOVA I LA 
GELTRÚ PER A LA REALITZACIÓ D’OBRES D’ART MURAL URBÀ” per un 
termini de 30 DIES, el present acord, per a la presentació de suggeriments i 
al·legacions, mitjançant publicació al BOP, DOGC i tauler d'edictes de la 
corporació. Si en el termini esmentat no s'han presentat suggeriments ni 
al·legacions, la present aprovació inicial tindrà el caràcter de definitiva. 
 
QUART. Una vegada sigui plenament vigent l'esmentat Reglament, publicar-
lo, fent referència a l'acord plenari d'aprovació, a la pàgina WEB municipal a 
l'apartat corresponent, amb l'obligació de mantenir-la actualitzada. 
 
CINQUÈ. Aprovar una despesa de 4.000 € amb càrrec a la partida 
09.3276.22799 Projectes i activitats del pressupost vigent, per posar en marxa 
el projecte objecte d'aquesta proposta. 
 
SISÈ. Declarar que: 
 
Contra aquesta resolució, que és definitiva en via administrativa, es podrà 
interposar amb caràcter potestatiu recurs de reposició en el termini d’un mes a 
comptar des del dia següent a la recepció d’aquesta notificació. Contra la 
desestimació expressa del recurs de reposició, en el seu cas, o bé directament 
contra aquesta resolució, es podrà interposar recurs contenciós administratiu 
davant el jutjats contenciosos administratius de la província de Barcelona en el 
termini de dos mesos a comptar des del dia següent al de la recepció de la 
notificació corresponent. 
 



 

 

En el cas que la desestimació del recurs de reposició es produís per silenci 
administratiu -silenci que es produeix pel transcurs d’un mes a comptar des de 
la data de la seva interposició sense que s’hagi notificat la seva resolució- el 
termini per a la interposició del recurs contenciós administratiu serà de sis 
mesos a comptar des de l’endemà del dia en què el referit recurs de reposició 
s’entengui desestimat. 
 
SETÈ. Aquest ajuntament disposa de la institució del Defensor de la 
Ciutadania que té entre les seves competències defensar els drets dels 
ciutadans i de les ciutadanes de Vilanova i la Geltrú, en totes aquelles 
actuacions de l’Ajuntament i dels organismes que en depenen. El seu servei 
és gratuït.  Si teniu cap discrepància en relació a aquesta resolució, podeu 
sol·licitar la seva intervenció, sense que suspengui els terminis dels recursos 
corresponents. 
 
VUITÈ. Notificar aquest acord a les persones interessades.” 

 
Per poder accedir a l'arxiu feu clic al següent enllaç: 
  
https://www.vilanova.cat/app/VNGtransfer/default.aspx?g=7bcfa336a98a4417
8cf41767cc4926b4 

 
 
Es vota la proposta, la qual s’aprova amb el resultat següent: 
 
   Vots a favor:   CiU (5), PSC (5), ERC (4), C’s (2) i PP (1) =  
       17 vots 
   Abstencions:   CUP (5) i SOM VNG (2) = 7 vots 
 

 
  8. SERVEIS SOCIALS. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA 

NORMATIVA REGULADORA DE LA CONVOCATÒRIA D’AJUTS 
PER ACTIVITATS D’ESTIU I DE LA NORMATIVA REGULADORA 
DE LES CONDICIONS PER A PARTICIPAR EN EL PROGRAMA 
D’ESTIU PER A INFANTS I ADOLESCENTS PER AQUEST ANY 
2016. (EXP. 68/2016-SSO) 

 
Relació de fets 
 
Atès que l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú reconeix i valora les iniciatives de 
moltes entitats i associacions sense afany de lucre de la ciutat que organitzen 
durant l’estiu activitats d’esport i de lleure infantil i juvenil. En aquest sentit, té 
la voluntat de donar suport i potenciar aquestes activitats d’estiu, garantint la 



 

 

igualtat d’accés, la pluralitat i la qualitat de les diferents propostes de les 
activitats d’estiu per a infants i adolescents de Vilanova i la Geltrú. 
 
Atès que com cada any, per als mesos d’estiu, s’organitzen activitats 
adreçades als infants i adolescents de Vilanova i la Geltrú. 
 
Atesa la voluntat d’aquest Ajuntament de garantir les condicions d’igualtat 
d’accés a aquest tipus d’activitats.  
 
Vist l’informe emès per la Cap de Serveis Socials i l’informe de Fiscalització de 
l’Interventor i que s’adjunten a l’expedient. 
 
Fonaments de dret 
 
De conformitat amb allò que estableixen la Llei 7/1985, de bases del règim 
local, el  Decret Legislatiu 2/2003, que aprova el Text Refós de la Llei 
Municipal i de règim Local de Catalunya i l’article 17 i 22 de la Llei 38/2003 de 
17 de novembre General de Subvencions (LGS) i l’article 124 del Decret 
179/1995 de 13 de juny Reglament d’Obres Activitats i Serveis (ROAS). 
 
Per tot això aquest Ple de l’Ajuntament aprova el següent 
 

ACORD 
 
“Primer.- Aprovar inicialment la “Normativa reguladora de la convocatòria 
d’ajuts per a activitats d’estiu per a l’any 2016”. (s’adjunta com annex 1). 
 
Segon.- Aprovar  inicialment la “Normativa reguladora de les condicions per a 
participar en el programa d’activitats d’estiu 2016”. (s’adjunta com annex 2). 
 
Tercer.- Destinar fins a 50.000€ (cinquanta mil euros), amb càrrec a la partida 
35.2311.48002 del pressupost de despeses vigent o la partida que es destini a 
aquest efecte en l’aprovació del pressupost, i fer efectiu aquest import a la 
Regidoria de Serveis Socials per a la seva gestió com a pagament a justificar. 
 
Quart.- Publicar aquesta normativa al Butlletí Oficial de la Província, al tauler 
d’anuncis de la corporació i als registres competents, durant un termini de 20 
dies, per al seu tràmit d’informació pública de conformitat amb l’ article 124.2 
del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’ aprova el Reglament d’obres, 
activitats i serveis dels ens locals. 
 
Cinquè.- La present convocatòria serà eficaç jurídicament amb la publicació a 
la Base de Datos Nacional de Subvenciones (BDNS), en els termes que 



 

 

disposa la Resolució de 10 de desembre del 2015 del Ministeri d’Hisenda i 
Administracions Públiques. 
 
Sisè. - En cas de no haver-hi cap reclamació o suggeriment, l’aprovació inicial 
esdevindrà definitiva. 
  
Setè.-  Un cop aquestes bases hagin estat aprovades definitivament, s’iniciarà 
automàticament el procés de selecció de les entitats que vulguin participar en 
el programa d’activitats d’estiu.  A aquest efectes les entitats interessades 
disposaren d’un termini de 20 dies a partir de l’endemà del dia en que les 
bases esdevinguin definitives per presentar les seves sol·licituds, tot això 
sense perjudici de la resta de facultats atorgades pels òrgans competents. 
 
Vuitè.- Declarar que contra aquesta resolució, que és definitiva en via 
administrativa, es podrà interposar amb caràcter potestatiu recurs de reposició 
en el termini d’un mes a comptar des del dia següent a la recepció de la seva 
notificació. 

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

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



 

 

ANNEX 1 

 
 
 
 
 

1. OBJECTE  
 
Regular els ajuts econòmics destinats a facilitar la participació dels infants i 
adolescents de Vilanova i la Geltrú en les activitats d’estiu publicades en el Llibretó 
d’activitats d’estiu 2016 editat per l’Ajuntament. 
 

2. REQUISITS DE LES PERSONES BENEFICIÀRIES 
 
Els requisits són:  
 

2.1. Estar empadronat/da a Vilanova i la Geltrú. 
 
2.2. Tenir una renda per càpita mensual no superior a 502€1 (s’entén com a 

renda per càpita mensual la suma de tots els ingressos nets de la unitat de 
convivència –incloent pagues extres-, dividit pel nombre de membres que la 
formen). 

 
2.3. Excepcionalment, les unitats familiars que consisteixen en un adult i un infant, 

tenir una renda per càpita mensual no superior a 602€. 
 

2.4. Ser menor de 18 anys. 
 

3. CRITERIS DE CONCESSIÓ 
 

3.1. Es pot sol·licitar ajut econòmic per una sola activitat i un infant i/o 
adolescent. La durada màxima que cobreix l’ajut econòmic és de 4 
setmanes. 

 
3.2. L’ajut econòmic d’aquesta convocatòria no cobrirà en cap cas el 100% del 

cost de l’activitat, ni superarà els 195€. 
 

3.3. L’obtenció d’ajuts econòmics pel mateix concepte en anys anteriors no 
generarà cap dret per l’obtenció de l’ajut econòmic 2016 per activitats d’estiu i 
no podrà al·legar-se com a precedent. 

                                                 
1 S’entendrà per unitat de convivència el conjunt de persones que formen la unitat familiar. 
La unitat de convivència també podrà estar integrada per les persones i respectives parelles 
matrimonials, o de fet, que tinguin atribuïda la pàtria potestat, guarda i custòdia o acolliment 
del/la menor per resolució administrativa o judicial. També les parelles que convisquin de 
forma continuada, o matrimonial, amb el pare o la mare del /la menor. 
 
 

NORMATIVA REGULADORA DE CONVOCATÒRIA DELS AJUTS ECONÒMICS 
PER A ACTIVITATS D’ESTIU 2016 



 

 

 
3.4. La presentació de la sol·licitud per ajut econòmic a activitats d’estiu 2016 

pressuposa automàticament el coneixement i l’acceptació d’aquesta 
normativa. 

 
3.5. El pagament de la quantitat subvencionada es farà directament a l’entitat 

organitzadora de l’activitat d’estiu on hagi estat inscrit l’infant i/o adolescent. 
 

4. TERMINIS 
 
Termini de presentació de sol·licituds: del 2 al 13 de maig 2016. Tràmit presencial 
a la oficina d’atenció ciutadana (OAC). De dilluns a divendres de 9:00 h a 19:00h. 
 
Publicació llistat provisional: 30 maig 2016. En el e-tauler (https://tauler.seu.cat) de 
l’Ajuntament i en la web municipal. 
 
Període de  reclamacions: del 30 maig al 3 de juny 2016. Tràmit presencial a la 
oficina d’atenció ciutadana (OAC). De dilluns a divendres de 9:00 h a 19:00 h.    
 
Resolució i llistat definitiu: dilluns 13 juny 2016. En el e-tauler 
(https://tauler.seu.cat) i en la web municipal. 
 
 

5. FORMA DE JUSTIFICAR EL COMPLIMENT DE L’ACTIVITAT 
 
Les entitats organitzadores d’activitats d’estiu rebran la  informació des de 
l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú d’aquells infants/ adolescents inscrits a la seva 
activitat que han sol·licitat ajut econòmic i el percentatge d’ajut atorgat, juntament 
amb l’import de cadascun.  
 
Les entitats organitzadores d’activitats d’estiu informaran a l’Ajuntament de Vilanova i 
la Geltrú de l’assistència dels participants, sens prejudici que l’Ajuntament pugui 
demanar documentació complementària als efectes d’acreditar el compliment efectiu 
de l’activitat. 
 
 

6. DOCUMENTACIÓ QUE CAL PRESENTAR ACOMPANYANT LA 
SOL·LICITUD D’AJUT ECONÒMIC PER ACTIVITAT D’ESTIU 

 
Fotocòpia del resguard de preinscripció Cal haver abonat el 25% del cost de 
l’activitat a l’entitat organitzadora per fer la preinscripció. Aquest resguard recollirà la 
informació de:  activitat, qui organitza, preu, horari i dates.  
Sol·licitud correctament omplerta dels Ajuts Econòmics per Activitats d’Estiu 
Fotocòpia del document d’identitat (NIF/NIE) o del llibre de família de l’infant o 
adolescent.  
Fotocòpia del NIF/ NIE del pare/mare/tutor  
Situació 
Laboral 

Treballador en 
actiu 

Fotocòpia de les nòmines de febrer i març 2016 



 

 

Treballador 
autònom  

Fotocòpia de totes les pàgines de la declaració 
de renda 2015 

Atur amb  
prestació o 
subsidi 

Fotocòpia certificat OTG2 que ho acredita amb 
indicació del import de la prestació. 
O fotocòpia dels dos darrers rebuts del banc. 

Atur sense 
prestació 

Certificat de l’OTG3 

Atur sense 
inscripció a OTG 

Presentar l’informe de vida laboral.4 
 

Estudiant Fotocòpia informe de vida laboral i matrícula del 
curs actual.  

Pensionista Fotocòpia del Full Resum dels ingressos anuals 
de Tresoreria de Seguretat Social 5 amb 
indicació de l’import. 

Beneficiari/a RMI  Certificat del Programa de Renda Mínima 
d’Inserció (PIRMI) 

Hauran de 
justificar la 
seva situació 
TOTS ELS 
MAJORS 16 
ANYS que 
convisquin 
amb el/la 
persona 
sol·licitant  
 
 
 
 
 
Situació 
Laboral 
 Altres ingressos  Adjuntar declaració responsable dels ingressos.  

Habitatge  Fotocòpia dels dos darrers rebuts pagats (hipoteca o lloguer)  
 
Acreditació Documentació oficial que acrediti que el 

sol·licitant o el familiar del sol·licitant està en 
reconeixement de discapacitat, invalidesa o 
dependència. 

Si rep pensió 
derivada de la 
situació 

Fotocòpia resum dels ingressos anuals emès 
per Institut Nacional de la Seguretat Social 
(Rbla. Principal, 86). 

 
Discapacitat, 
Invalidesa o 
Dependència 

Si no cobra 
pensió derivada 
de la situació 

Fotocòpia del certificat Institut Nacional de la 
Seguretat Social (Rbla. Principal, 86) conforme 
no rep cap pensió. 

Separació o 
Divorci dels 
progenitors 

Fotocòpia de la sentència judicial on s’especifiquin els acords 
econòmics.  
En cas d’incompliment del pagament dels esmentats acords, 
aportar còpia de la denúncia o de la demanda judicial. 

Família 
Nombrosa - 
Monoparental 

Fotocòpia carnet de Família Nombrosa 
Fotocòpia carnet de Família Monoparental 

Altres Es podrà presentar altra documentació que es consideri convenient. 
 
 

7. CRITERIS OBJECTIUS D’ATORGAMENT 
 

                                                 
2 Certificat de l’OTG: entrar a www.sepe.es o demanar cita prèvia al 901 11 99 99. 
3 Inscripció com a demandant de feina (OTG: Rambla Arnau de Vilanova, s/n. Tel. 93 
6190579). 
4 Informe Vida Laboral: entrar a www.seg-social.es o trucant al 901 502 050. 
5 Pensionistes: Tresoreria de la Seguretat Social INSS, Rbla. Principal, 86 Vilanova i la Geltrú 



 

 

7.1. La quantitat econòmica atorgada a cada sol·licitud estarà en funció del nombre 
de sol·licituds estimades i del total de recursos disponibles. 

 
7.2. La persona sol·licitant es comprometrà a mantenir una entrevista personal 
amb l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, si així es requereix. 

 
7.3. Criteris de Selecció:  

- Renda de la unitat de convivència no superior al límit marcat. 
- Situacions socioeconòmiques i familiars (famílies nombroses, famílies 

extenses amb infants en acolliment, famílies formades per un adult amb 
infant/s a càrrec) 

- Despeses derivades del lloguer o préstec hipotecari per a l’adquisició de la 
primera vivenda. 

- Sol·licitants afectats per discapacitats físiques, psíquiques i/o sensorials. 
 
- Membres de la unitat de convivència amb discapacitat física, psíquica i/o 

sensorial. 
- Situació sòciofamiliar informada per la Regidoria de Serveis Socials de 

l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. 
- No es tindrà en compte la hipoteca o lloguer de la vivenda habitual si els 

membres de la unitat de convivència, disposen de més d’un habitatge. 
 

8. CRITERIS  D’EXCLUSIÓ 
 
L’incompliment de qualsevol disposició d’aquesta normativa donarà lloc a la revocació 
de la subvenció concedida.  
 
Les dades justificatives aportades podran ser sotmeses a constatació. En el cas que 
es comprovi que les esmentades dades no concorden amb la realitat, es perdrà el 
dret a l’ajut en aquesta convocatòria, i en el cas d’haver estat percebut, comportarà 
l’obligatorietat de retornar-ne l’import. 
 
Altres criteris d’exclusió:  

- El no compliment d’algun dels requisits imprescindibles. 
- La presentació de la sol·licitud fora del termini establert. 
- La no presentació de tota la documentació requerida en el termini establert. 
- La comprovació certera d’altres ingressos no relacionats en la sol·licitud. 
- Quan les dades referents als ingressos no es corresponguin coherentment 

amb les despeses. 
 

CALENDARI   AJUTS  ESTIU  2016 
Termini presentació sol·licituds Del 2 al 13 de maig 2016 
Publicació llistat provisional 30 maig 2016 
Període reclamacions Del 30 maig al 3 juny 2016 
Publicació llistat definitiu  13 juny 2016 

 
 

 



 

 

 

ANNEX 2 

 
 
 
 
 
 
 
1. INTRODUCCIÓ 
 
A Vilanova i la Geltrú hi ha un ampli ventall d’organitzacions de l’àmbit del lleure, de 
l’esport o de la cultura que dissenyen, gestionen i produeixen activitats d’educació en 
el lleure per a infants i adolescents durant el període de vacances d’estiu a través de 
la promoció esportiva, de l’activitat lúdica, sociocultural i d’aprenentatge. 
 
Les activitats d’educació en el lleure són moments d’intensitat educativa. És, doncs, 
voluntat de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú reconèixer i valorar aquestes 
ENTITATS I ASSOCIACIONS SENSE AFANY DE LUCRE que ofereixen activitats 
d’estiu dins un marc d’acció planificat, de qualitat i participatiu evitant qualsevol forma 
d’exclusió.  
 
2. OBJECTE 

 
2.1. Regular les condicions a acomplir de les entitats organitzadores d’activitats 

d’estiu per participar en el Programa d’Activitats d’Estiu 2016 de Vilanova i la 
Geltrú amb la finalitat de garantir una oferta d’activitats d’estiu de qualitat i 
adequades a les normatives existents, una conceptualització comuna i uns 
criteris bàsics de qualitat.  

 
2.2. S’hi poden adherir totes aquelles organitzacions sense ànim de lucre: 

entitats, clubs esportius, fundacions, associacions sense ànim de lucre o 
aquells centres d’ensenyament reglats finançats amb fons públics que 
organitzin activitats d’estiu.  

 
2.3. Les entitats organitzadores d’activitats d’estiu han de ser de l’àmbit del lleure, 

de l’esport, de l’educació o la cultura. Poden realitzar l’activitat elles mateixes 
o encomanant la gestió de l’activitat a organitzacions especialitzades. Es 
valorarà el coneixement de l’entorn social referent per als infants i 
adolescents participants i la seva expertesa en la organització d’activitats i en 
el desplegament de metodologies pròpies de l’educació en el lleure. 

 
2.4. En cas  d'anul·lar les activitats d’estiu organitzades per no cobrir el 

mínim de places establert, es comunicarà a l’Ajuntament de Vilanova 
sempre, com a mínim, 10 dies abans de l'inici de l'activitat, a través de 
l’Oficina d’Atenció al Ciutadà (OAC) amb el model formalitzat d’instància. Les 
entitats han d’informar a cada inscrit sobre aquesta circumstància.  

 

NORMATIVA REGULADORA DE LES  
CONDICIONS  PER PARTICIPAR  

EN EL PROGRAMA D’ACTIVITATS D’ESTIU 2016 
 



 

 

 
3. DEFINICIÓ DE LA TIPOLOGIA D’ACTIVITATS D’ESTIU 
 

3.1. CASAL D’ESTIU: Activitats educatives que ocupen unes hores al dia, en 
horari de matí i/o tarda, generalment de dilluns a divendres, i que es fan 
en el mateix entorn on viuen els infants i els adolescents que hi participen. 
Opcionalment es poden oferir serveis complementaris com l’acollida i el 
menjador.   

 
3.2. CAMPUS ESPORTIU: Activitats educatives majoritàriament de caràcter 

esportiu que ocupen unes hores al dia, en horari de matí i/o tarda, 
generalment de dilluns a divendres, i que es fan en instal·lacions 
esportives situades en el mateix entorn on viuen els infants i els 
adolescents que hi participen. Opcionalment es poden oferir serveis 
complementaris com l’acollida i el menjador.   

 
3.3. COLÒNIES: Activitats educatives que es fan fora del lloc de residència 

dels assistents durant uns dies. L’allotjament es fa en instal·lacions 
juvenils autoritzades o en altres tipus d’instal·lació també autoritzada per 
oferir allotjament.  

 
3.4. CAMPAMENT: Activitats educatives que es fan a l’aire lliure en contacte 

directe amb la natura i en les quals l’allotjament es fa sota cobert en 
tendes de campanya o similar. El contacte intens amb el medi que les 
acull permet que es desenvolupin una colla d’activitats específiques molt 
relacionades amb l’entorn natural. 

 
3.5. RUTA: Activitats educatives dirigides principalment a adolescents i joves, 

que es realitzen durant diversos dies seguint un itinerari d’interès a peu, 
amb bicicleta, a cavall  o qualsevol altre mitjà de transport, de manera que 
cada dia es pot dormir en un lloc diferent. L’allotjament es pot fer a l’aire 
lliure, a sota de qualsevol tipus d’aixopluc, dins d’una tenda de campanya, 
en una instal·lació juvenil o qualsevol altre edifici o instal·lació en funció 
del tipus de ruta.  

 
3.6. ESTADA TEMÀTICA: Activitats educatives especialitzades que es fan fora 

del lloc de residència dels assistents durant uns dies, i en les quals es 
dedica un temps important a fer una activitat concreta amb la finalitat 
d’adquirir coneixements, fer un aprenentatge, adquirir hàbits o descobrir 
un indret. L’allotjament es fa en instal·lacions juvenils autoritzades o en 
altres tipus d’instal·lació també autoritzada per oferir allotjament.  

 
3.7. ESTADA ESPORTIVA: Activitats educatives especialitzades en l’esport 

que es fan fora del lloc de residència dels assistents durant uns dies i en 
les quals es dedica un temps important a fer una activitat esportiva 
d’iniciació o d’aprenentatge. L’allotjament es fa en instal·lacions juvenils 
autoritzades o en altres tipus d’instal·lació també autoritzada per oferir 
allotjament.  

 



 

 

3.8. CAMP DE TREBALL: Activitats educatives fetes per un grup d’adolescents 
o joves amb un interès comú de servei a la comunitat, i que es 
caracteritzen pel treball voluntari i desinteressat en un projecte de 
dimensió social o mediambiental (ajuda a les persones, protecció de la 
natura, restauració  

 
d’edificis, recuperació de patrimoni, etc). L’allotjament es fa en una casa, 
en tendes de campanya o en instal·lacions habilitades expressament a 
prop del lloc on es fa el servei; això no obstant, pot no haver allotjament.  

 
3.9. INTERCANVI: Activitats educatives destinades a afavorir, durant uns dies, 

el coneixement mutu i el diàleg entre grups d’ambients, territoris i cultures 
diferents. L’allotjament es pot fer en una casa particular, en tendes de 
campanya, en una instal·lació juvenil o en instal·lacions habilitades 
expressament en funció del projecte. 

 
 
4. REQUISITS DE LES ENTITATS ORGANITZADORES D’ACTIVITATS ESTIU 
 
Per poder ser inclosa en el Programa d’Activitats d’Estiu 2016 que publicarà 
l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú,  l’entitat organitzadora haurà de:  
 

4.1. Complir la normativa legal vigent per al tipus d’activitat d’estiu que realitzi; 
entre altres:  

 
- Decret 137/2003, de 10 de juny, de Regulació de les activitats d’educació 

en el lleure en les quals participen menors de 18 anys (DOGC núm. 3092 
de 11.06.2003)    (http://www.gencat.net/diari/3902/03147057.htm) 6 7 

- Llei Orgànica 15/1999 i Real Decret 1332/1994 de protecció de dades de 
caràcter personal. 

- Decret legislatiu 1/2000, Llei de l’Esport de Catalunya 
- Decret 56/2003 i Ordre PRE/36/2004 que regula les activitats físico-

esportives en l’entorn natural.  
- Decret 58/2010 regulador de les entitat esportives de Catalunya.  
- Llei catalana 3/2008 de l’exercici de les professions de l’esport. 

 
4.2. Complir amb les condicions de contractació del III Conveni col·lectiu del 

sector del lleure educatiu i sociocultural vigent.  
 

                                                 
6 Les activitats esportives s’assimilaran a casals o colònies segons hi hagi o no pernoctació i 
han de complir amb el Decret 137/2003, sigui quina sigui la seva denominació i 
característiques, llevat que l’entitat organitzadora estigui inscrita o adscrita al Registre 
d’Entitats esportives de la Generalitat de Catalunya. En aquest darrer cas, està expressament 
exclosa del Decret 137/ 2003 en el seu art. 2.3. i cal complir amb les normes Esports. 
 
7 El Decret 137/2003 només regula les activitats de lleure que es desenvolupen a Catalunya. 
Si es fan activitats de lleure fora de Catalunya s’ha de complir amb la normativa sobre 
activitats de lleure vigent en el lloc de destí. 



 

 

4.3. Programar i executar les activitats d’estiu de manera que siguin de 
qualitat, enriquidores, accessibles i segures pels infants i adolescents, 
vetllant per l’inclusió de tots els infants i adolescents. 

 
4.4. Omplir en el termini acordat (màxim 23 de març de 2016) la Fitxa 

Descriptiva de l’activitat d’estiu amb totes les dades que es sol·licitin 
(tipus d’activitat, barreres arquitectòniques, nom del responsable, horari, 
etc) per tal d’informar correctament a la ciutadania en el llibretó d’activitats 
d’estiu.  

 
4.5. No cobrar la totalitat del cost de l’activitat a les famílies que sol·licitin ajut 

econòmic a l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. Durant el període de 
sol·licitud d’ajuts econòmics per a activitats d’estiu, les entitats hauran de 
cobrar a les famílies que sol·licitin ajut econòmic a l’Ajuntament un 
25% del període màxim de 4 setmanes i caldrà facilitar a les famílies el 
Full de pre-inscripció complimentat.  

 
4.6. Omplir correctament el Full de pre-inscripció i facilitar-ho a la família que 

sol·licita ajut econòmic a l’Ajuntament de Vilanova i  la Geltrú.8  
 

4.7. Ofertar dies d’inscripcions que coincideixin un mínim de 3 dies amb el 
període de Sol·licitud d’Ajuts Econòmics per activitats d’estiu de 
l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. Per enguany, el període de sol·licitud 
està previst del 2 al 13 maig 2016. 

 
4.8. Famílies amb infants amb discapacitat, l’entitat haurà de lliurar en el 

moment de la inscripció l’Autorització de dades personals per tal que 
l’Ajuntament coordini la valoració amb el centre educatiu i amb l’equip 
psicopedagògic per determinar el suport de reforç de monitoratge i 
l’adequació de l’activitat d’estiu a les característiques de l’infant o 
adolescent. Aquesta autorització, un cop signada pels progenitors/ tutors 
caldrà lliurar-la a la tècnica referent de l’Ajuntament.  

 
4.9. Informar a l’Ajuntament, a través de gsamarra@vilanova.cat de la 

participació de l’infant inscrit que té ajut econòmic. Paral·lelament, 
presentar-ho a l’Oficina d’Atenció Ciutadana (OAC) amb el model de 
sol·licitud pel suport. 

 
4.10. Complir les orientacions referents a l’Exposició al sol responsable i a 

l’alimentació equilibrada.  
 

4.11. Omplir la Fitxa de valoració i participació per cada activitat d’estiu. 
Aquesta fitxa caldrà lliurar-la a l’Ajuntament abans del 12 de setembre de 
2016. 

 
 
                                                 
8 Aquest full és un requisit imprescindible de la documentació per acompanyar la sol·licitud 
d’ajut econòmic a l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. 



 

 

5. SUPORT DES DE L’AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ  
 
Des de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú el suport a les entitats organitzadores 
d’activitats d’estiu 2016 consistirà en:  
 

5.1. Incloure l’activitat d’estiu de l’entitat organitzadora en el Llibret 
d’activitats d’estiu 2016. Aquest llibret es farà arribar a llars d’infants, a 
escoles, a instituts de secundària i a aquells espais que siguin oportuns 
per arribar al màxim de difusió en la municipi durant la primera quinzena 
del mes de maig. 

 
5.2. Obrir una línia d’Ajuts Econòmics per a Activitats d’Estiu amb l’objectiu 

de facilitar l’accés a totes les activitats d’estiu ofertades en el llibret 
informatiu.  

 
5.3. Informar a les entitats organitzadores d’aquells participants de la seva 

activitat que tenen ajut econòmic i el percentatge corresponent.   
 

5.4. Abonar a les entitats organitzadores els ajuts econòmics concedits als 
seus participants prèvia comunicació, des de l’entitat, de l’assistència a 
l’activitat dels participants amb ajut. 

 
5.5. Valorar el suport de reforç de monitoratge i l’adequació de l’activitat d’estiu 

a les característiques de l’infant i/o adolescent d’aquelles entitats 
organitzadores que  hagin informat  a través del model de sol·licitud per 
suport.  

 
5.6. Subvencionar una part del cost del monitoratge de suport per infants i/ 

o adolescents amb discapacitat, d’acord amb les  característiques 
següents:  

 
- Suport total:  Quan s’ha valorat que és necessari un monitor/a amb 

dedicació exclusiva  per a l’infant i/o adolescent amb discapacitat. 
Subvenció de 145€ setmana destinats al finançament de la contractació 
del monitor/a amb dedicació exclusiva, mentre duri la participació de 
l’infant i/o adolescent a l’activitat d’estiu, amb un màxim de 4 setmanes. 

 
- Suport parcial: Quan s’ha valorat que l’atenció a l’infant i/o adolescent 

amb discapacitat es pot assolir amb una disminució de la ràtio monitor/a -
infants. Subvenció de 97€ setmana mentre duri la participació de l’infant i/o 
adolescent  a l’activitat d’estiu, amb un màxim de 4 setmanes. 

 
- Assessorament i Orientació: Quan s’ha valorat que les característiques 

de l’infant i/o adolescent no requereixen de suport específic. La integració 
de l’infant i/o adolescent és fàcilment assolible a partir de l’assessorament 
a l’equip de monitors/es sense requerir un reforç en el nombre d’aquests. 
No comporta subvenció econòmica, però sí l’assessorament i l’orientació. 

 



 

 

5.7. Ofertar activitats complementàries a les entitat organitzadores per 
enriquir la programació de les activitats d’estiu a partir dels recursos 
disponibles i de forma gratuïta o a preus assequibles, en l’horari en el qual 
es duen a terme les activitats d’estiu. 

 
 
6. ÒRGANS COMPETENTS D’ORDENACIÓ, INSTRUCCIÓ I RESOLUCIÓ DEL 

PROCEDIMENT 
 

6.1. La instrucció i ordenació dels procediments correspondrà a la regidoria 
que tingui atribuïda la competència sobre la matèria. 

 
6.2. La convocatòria i la resolució correspondrà a la Regidoria de Serveis 

Socials, sense perjudici de la resta de facultats atorgades pels òrgans 
competents. 

 
 

7. DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR  
 

Les entitats organitzadores d’activitats d’estiu hauran de presentar a 
l’Ajuntament: 

 
 
Fitxa Descriptiva de cada 
activitat d’estiu 

Degudament omplerta. 
Termini màxim de presentació: 23 març 2016 
La informació que no s’hagi fet arribar a l’Ajuntament en 
aquest termini no serà inclosa en el llibret d’activitats 
d’estiu i, per tant, les activitats no podran ser objecte 
d’ajut econòmic per als participants. 
 
Còpia segellada del Full de Notificació d’activitats 
d’educació en el lleure en les quals participen menors de 
18 anys. Es pot trobar a gencat.cat secció Direcció 
General de Joventut. 
Còpia de la Assegurança d’accidents personals i 
Assegurança de Responsabilitat Civil de l’activitat, 
d’acord amb el que s’estableix a l’art. 5 del Decret 
137/2003 i d’acord amb la llei 3/2008 de l’exercici de les 
professions de l’esport.  
En cas de fer ús d’una escola pública, adjuntar la còpia 
de la sol·licitud específica per demanar l’ús del 
centre docent d’educació infantil i primària. 9 

 
Documentació  
(abans del 17 de juny de 
2016 caldrà haver 
presentat a l’OAC) 

Un cop estigui contractat el personal, còpia dels 
contractes laborals, TC dels monitors i monitores, 
dels coordinadors/es i directors/es.  

                                                 
9 Es pot descarregar a www.imet.cat accedint a l’apartat d’educació, entrant al link “ús social 
centres públics de primària” o bé recollir-lo a l'IMET i a la Regidoria d'Esports de l'Ajuntament 
de Vilanova i la Geltrú, i presentar-se al Registre General de l’IMET o bé al registre de 
l’Ajuntament. 



 

 

Pressupost per partides (amb previsió d’entrades i 
sortides). 

Fitxa de Valoració i 
Participació  

Termini màxim de presentació: 12 de setembre 2016 
 

 
 
8. SUPÒSITS DE REVISIÓ  
 
La presentació de la instància de sol·licitud (fitxa descriptiva de l’activitat d’estiu) 
pressuposa automàticament el coneixement i l’acceptació d’aquesta normativa. 
 
El NO compliment d’algun dels punts recollits en aquestes condicions, comportarà 
l’exclusió de participar en aquestes activitats en properes edicions. 
 
 
Altres aspectes a tenir en compte 
 
El període de sol·licituds d’ajuts econòmics per a les activitats d’estiu és del 2 
al 13 de maig 2016 d’acord amb la normativa que regula aquests ajuts. La recollida 
de les sol·licituds es realitza a l’Ajuntament a l’Oficina d’Atenció Ciutadana (OAC) i ha 
d’anar acompanyada del comprovant de pre-inscripció degudament omplert per 
l’entitat organitzadora de l’activitat. 
 
L’entitat organitzadora ha de presentar tota la documentació requerida abans del 
17 juny 2016. Caldrà que l’entitat organitzadora comuniqui a l’Ajuntament la 
participació dels infants i/o adolescents amb ajut econòmic per tal que aquest faci 
la liquidació de l’import corresponent.  
 
El llistat definitiu d’ajuts econòmics concedits als participants inscrits a l’activitat de 
l’entitat organitzadora es farà arribar a partir del 13 de juny 2016. 
 
El NO compliment d’algun dels punts recollits en aquestes condicions, comportarà 
l’exclusió de participar en properes edicions. 
 
 
 

CALENDARI ACTIVITATS ESTIU 2016  

Termini  per presentar la Fitxa Activitat Estiu 23 març 2016 

Difusió Llibret de les Activitats Estiu 2015 A partir 25 abril 2016 

Termini presentació sol·licituds ajuts econòmics del 2 al 13 de maig 2016 

Llistat Provisional Ajuts Econòmics 30 maig 2016 

Període reclamacions ajuts econòmics Del 30 maig al 3 juny  

  Llistat definitiu ajuts econòmics Dilluns 13 juny 2016 

 
 



 

 

Es vota la proposta, la qual s’aprova per unanimitat dels presents, amb un 
total de 24 vots a favor (5 vots de CiU, 5 del PSC, 5 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. 
 
 
  9. PROMOCIÓ ECONÒMICA I PROJECCIÓ EXTERIOR. 

APROVACIÓ, SI ESCAU, DEL CONVENI ENTRE LA “VOLTA 
CICLISTA A CATALUNYA” I L’AJUNTAMENT DE VILANOVA I 
LA GELTRÚ. (EXP. 50/2016-DES) 

 
Relació de fets 
 
1. Atès que amb motiu de la 96a Volta Ciclista a Catalunya es considera de 
gran interès públic municipal i de promoció de la nostra ciutat que una de les 
etapes tingui la seva finalització a Vilanova i la Geltrú. En concret seria el final 
de la sisena etapa a celebrar el dissabte 26 de març que te com inici d’etapa 
la ciutat de Sant Joan Despí. 
 
2. Un final d’etapa a la nostra ciutat permetrà a molts ciutadans i aficionats a 
l’esport i en especial als del ciclisme poder gaudir d’aquest esdeveniment de 
ben a prop. 
Tanmateix es preveu que acudiran a la nostra ciutat visitants i aficionats 
d’altres ciutats que produiran un impacte positiu en el comerç i el sector de la 
restauració. 
 
D’altra banda, l’organització de la Volta es compromet a la utilització de les 
places hoteleres de la ciutat preferentment. 
 
3. Per tant podem concloure que aquest es un esdeveniment d’especial 
interès per a la promoció de la ciutat, tant des de la vessant esportiva com de 
la turística, i per tant queda justificada una aportació de DIVUIT MIL EUROS 
(18.000 €) a títol de contribució a les despeses que aquest acte comporta per 
a l’organització de la “Volta” amb la signatura d’un conveni de col·laboració 
amb la “Volta” Ciclista a Catalunya per tal que Vilanova i la Geltrú sigui 
finalització d’una etapa. 
 
Fonaments de dret 
 

I. Vist allò que disposa l’art. 22 Llei 7/1985, de 2 d’abril, de bases de 
Règim Local. 



 

 

II. Així com l’art. 52 Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, que aprova 
el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya. 

III. Així com la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de 
Subvencions. 

IV. Així com el Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el 
Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels ens locals de 
Catalunya. 

V. Així com l’Ordenança general reguladora de la concessió de 
subvencions (BOPB de 20/03/2007) 

VI. Així com l’art. 88 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, del Règim 
Jurídic de les Administracions Públiques i de Procediment 
Administratiu Comú. 

VII. Així com la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de Règim Jurídic i de 
Procediment Administratiu de les Administracions Públiques 
Catalanes. 

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

ACORD: 
 

PRIMER. Aprovar el conveni entre la “Volta” ciclista a Catalunya i 
l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú per tal que la població de Vilanova i la 
Geltrú sigui finalització d’una etapa de la 96a “Volta” Ciclista a Catalunya. 
 
SEGON. Fer una aportació econòmica a “Volta Ciclista a Catalunya” amb el 
CIF número G64231855, per un import de DIVUIT MIL EUROS (18.000 €) 
amb càrrec a la partida 33.3410.48101 Convenis i subvencions a entitats 
esportives.  
 
TERCER. Facultar l'Alcaldessa per a la signatura del conveni i de quanta 
documentació sigui necessària a l'efecte. 
 
QUART. Notificar aquest acord als interessats. 
 
CINQUÈ. Declarar que contra aquesta resolució, que és definitiva en via 
administrativa, es podrà interposar amb caràcter potestatiu recurs de reposició 
en el termini d’un mes a comptar des del dia següent a la recepció d’aquesta 
notificació.  
 
Contra la desestimació expressa del recurs de reposició, en el seu cas, o bé 
directament contra aquesta resolució, es podrà interposar recurs contenciós 
administratiu davant els jutjats contenciosos administratius de la província de 



 

 

Barcelona en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent al de la 
recepció de la notificació corresponent. 
 
En el cas que la desestimació del recurs de reposició es produís per silenci 
administratiu –silenci que es produeix pel transcurs d’un mes a comptar des 
de la data de la seva interposició sense que s’hagi notificat la seva resolució- 
el termini per a la interposició del recurs contenciós administratiu serà de sis 
mesos a comptar des de l’endemà del dia en que el referit recurs de reposició 
s’entengui desestimat. 
 
SISÈ. Comunicar que aquest ajuntament disposa de la institució del Defensor 
de la Ciutadania que té entre les seves competències defensar els drets dels 
ciutadans i de les ciutadanes de Vilanova i la Geltrú, en totes aquelles 
actuacions de l’Ajuntament  i dels organismes que en depenen. El seu servei 
és gratuït. Si teniu cap discrepància en relació a aquesta resolució, podeu 
sol·licitar la seva intervenció, sense que suspengui els terminis dels recursos 
corresponents.” 
 
 

CONVENI ENTRE “VOLTA” CICLISTA A CATALUNYA I L’AJUNTAMENT DE 
VILANOVA I LA GELTRÚ AMB MOTIU DE LA FINALITZACIÓ D’UNA ETAPA DE 
LA 96a VOLTA CICLISTA A CATALUNYA A VILANOVA I LA GELTRÚ 
                                                                    

 
 
A Vilanova i la Geltrú, a l’Ajuntament, essent el dia XXXXXXXXX, es reuneixen, 
 
D’una part, la Il·lustríssima senyora NEUS LLOVERAS I MASSANA, alcaldessa de 
l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, en representació d’aquest i assistida pel senyor 
ISIDRE MARTÍ SARDÀ, secretari d’aquesta corporació, facultats per a aquest acte 
per acord del Ple de la Corporació de data xxxxxxxxxxxx. 
 
De l’altra part, el senyor RUBÈN PERIS LATORRE, en qualitat de president de la 
“Volta” Ciclista a Catalunya A.E, amb CIF número G64231855, des d’ara la “Volta”, 
que actua en nom i representació de la “Volta”, amb NIF número xxxxxxxxxx, 
degudament autoritzat per aquest acte. 
 
MANIFESTEN 
 
I. Que l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú considera de l’interès públic municipal 

que un esdeveniment ciclista internacional com és la “Volta” ciclista a Catalunya 
tingui una arribada a la ciutat dins del seu recorregut. 

 
II. La “Volta” és l’entitat organitzadora de la “Volta” Ciclista a Catalunya, prova 

internacional del calendari UCI World Tour, i encarregada de programar el 



 

 

recorregut de cadascuna de les etapes de la cursa, establint les poblacions de 
sortida i final. 

 
III. Que la finalitat d’aquest conveni és la col·laboració per tal que la població de 

Vilanova i la Geltrú sigui finalització d’una etapa de la 96a “Volta” Ciclista a 
Catalunya. 

 
 
Per aquest motiu, subscriuen aquest conveni d'acord amb les clàusules que es 
contenen en els següents: 
 

PACTES 
 
 
Primer.- La “Volta” programarà la 96a “Volta” Ciclista a Catalunya de manera que la 
població de Vilanova i la Geltrú tingui una arribada dins del seu recorregut.  
 
Segon.-  Com a contribució a les despeses que aquests actes comporten, 
l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú es compromet a fer una aportació econòmica de 
18.000 € (DIVUIT MIL EUROS), a càrrec de la partida 33.3410.48101 Convenis i 
subvencions a entitats esportives. 
 
Tercer.- La “ Volta “ es compromet a ocupar en la mesura que sigui possible el 
màxim de places hoteleres disponibles en els establiments hotelers a Vilanova i la 
Geltrú, per part de l’organització.  
 
Quart.- L’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú,  es dotarà dels mitjans necessaris per a 
l’organització de l’esdeveniment . 
 
Cinquè.- L’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú designarà una persona de contacte per 
col·laborar amb l’organització de l’acte; i també disposarà la coordinació amb la 
Policia Local, per tal de deixar lliure d’aparcaments i circulació de vehicles el 
recorregut urbà i l’espai d’arribada de l’etapa. 
 
Sisè.- Si l’Ajuntament desitja col·locar algun element publicitari a l’interior dels 
recintes i recorregut oficials d’aquest acte, haurà de demanar l’autorització al comitè 
organitzador de la “Volta”. Si s’edita algun programa o cartell, amb referències a 
l’etapa hi haurà de constar els símbols de l’organització i del Gran Premi de la “Volta”. 
 
Setè.- Per part de l’Ajuntament s’haurà de facilitar un local, de conformitat amb les 
indicacions del comitè organitzador de la “Volta” per la instal·lació de l’Oficina 
Permanent, Sala de Premsa i Impremta Volant. 
 
Vuitè.- La vigència d’aquest conveni serà pel termini que durin les actuacions 
relacionades amb l’arribada de la “volta”  2016 al municipi.  
 
Novè.- Les modificacions del conveni requeriran la seva prèvia aprovació per 
ambdues parts. Les modificacions pactades s'adjuntaran com a annex d’aquest 
conveni. 



 

 

 
Desè.- L'incompliment del present conveni per qualsevol de les parts signatàries pot 
donar lloc a la seva resolució. 
 
La resolució del conveni i qualsevol altre litigi o controvèrsia que es susciti a propòsit 
del mateix, requereix que la part interessada o que es consideri lesionada formuli una 
sol·licitud en aquest sentit davant l'altre part. La desestimació expressa o presumpta 
de la dita sol·licitud serà susceptible de recurs contenciós  administratiu. S’entendrà 
que es produeix desestimació presumpta de la sol·licitud quan hagin transcorregut 
tres mesos des de la seva presentació sense que hagi estat notificada la resposta.  
 
Onzè.- El present conveni s’extingirà: 
 
1) Per compliment del seu objecte o expiració del seu termini.  
 
2) Per resolució, ocasionada per: 

a)  incompliment, en els termes del pacte cinquè.  
b)  avinença de les parts signatàries. 
c)  qualsevol de les altres causes previstes en la llei susceptibles de determinar 

la resolució dels convenis i contractes administratius. 
 
Dotzè.- El seguiment i control de les actuacions previstes en aquest conveni es farà 
pels òrgans competents de l’administració signatària i per les persones de l’entitat 
organitzadora de l’esdeveniment  que tinguin aquesta responsabilitat.  
 
Tretzè.- La naturalesa administrativa del present conveni fa que siguin competents 
per a resoldre en darrera instància els conflictes i incidències que puguin suscitar se, 
els òrgans de l'ordre jurisdiccional contenciós administratiu de la província de 
Barcelona que resultin competents. 
 
Catorzè.- La responsabilitat que es pugui generar enfront tercers, a conseqüència de 
les actuacions derivades del desplegament d'aquest conveni correspon assumir a 
l'entitat executora material de les actuacions. 
 
 
I en prova de conformitat, els atorgants signen, per duplicat, aquest conveni en el lloc 
i data assenyalats al començament. 
____________________________________________________________________ 
 
 
Es vota la proposta, la qual s’aprova amb el resultat següent: 
 
   Vots a favor:     CiU (5), PSC (5), C’s (2), SOM VNG (2) i 
          PP (1) =  15 vots 
   Vots en contra:  CUP = 5 vots 
   Abstencions:     ERC  = 4 vots 
 



 

 

 
COMISSIÓ INFORMATIVA DE TERRITORI I ESPAI URBÀ 

 
 
10. LLICÈNCIES I DISCIPLINA. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA 

RESOLUCIÓ DE L’EXPEDIENT SANCIONADOR NÚM. 8/2015-
UES. 

 
Relació de fets 
 
I. En data 15 d’octubre de 2015, l’instructor de l’expedient sancionador amb 
número 000008/2015-UES va dictar la següent Proposta de Resolució: 
 

“PRIMER. Imposar una sanció de 1100 EUROS (MIL CENT EUROS) a M 
ANGELES DOMINGO CASO, com a responsable de la infracció pels fets 
que es declaren provats en la present proposta de resolució. 
 
SEGON. Notificar a l’interessat la present proposta de resolució amb la 
concessió d’un termini d’audiència de QUINZE (15) dies hàbils, a partir del 
dia següent de la seva notificació perquè, si resulta del seu interès, puguin 
al·legar allò que considerin convenient a la seva defensa. 
 
TERCER. L’acte és de tràmit, no posa fi a la via administrativa i no pot ser 
impugnat separadament. Tanmateix, els legitimats activament poden 
interposar qualsevol altre recurs ajustat a dret. 
 
QUART. Aquest Ajuntament disposa de la institució del Defensor de la 
Ciutadania que té entre les seves competències defensar els drets dels 
ciutadans i de les ciutadanes de Vilanova i la Geltrú, en totes aquelles 
actuacions de l’Ajuntament i dels organismes que en depenen. El seu 
servei és gratuït. Si teniu cap discrepància en relació a aquesta resolució 
podeu sol·licitar la seva intervenció, sense que suspengui els terminis dels 
recursos corresponents”. 

 
II.- En data 8 de novembre de 2015 té entrada en aquest ajuntament amb 
número de registre 30343, escrit d’al·legacions de l’interessat, en el qual 
demana que es suspengui l’expedient fins a la resolució del recurs de 
reposició que té presentat a l’expedient de restitució 3/15-DIS. 
 
III. Vist que en data 9 de desembre de 2015 es decreta la suspensió de 
l’expedient per un període de 3 mesos o fins que la resolució del recurs de 
reposició de l’expedient 3/15-DIS hagi estat notificat. 
 
IV. Vist que la resolució del recurs de reposició contra l’expedient 3/15-DIS, 
que era desestimatòria, va ser notificada a la interessada el dia 21 de 
desembre de 2015. 



 

 

 
Fonaments de Dret 
 
Segons l’article 222.1.b) del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual 
s’aprova el text refós de la Llei d’Urbanisme, l’òrgan municipal competent per 
imposar la sanció és el Ple de l’Ajuntament, en el cas d’infraccions molt greus. 
 
Per tot l’exposat, i vista la proposta de la Comissió Informativa de Serveis a la 
Ciutat, aquest Ple de la Corporació aprova el següent 
 

ACORD: 
 
“PRIMER.- Imposar a l’interessat amb DNI 36507430-J la sanció de 1100 
euros (MIL CENT EUROS), en relació a l’expedient sancionador núm. 
8/2015-UES, de conformitat amb la Proposta de Resolució de l’Instructor de 
l’expedient de data 15 d’octubre de 2015. 
 
SEGON. Contra aquesta resolució, que és definitiva en via administrativa, es 
podrà interposar amb caràcter potestatiu recurs de reposició en el termini d’un 
mes a comptar des del dia següent a la recepció d’aquesta notificació. 
 
Contra la desestimació expressa del recurs de reposició, en el seu cas, o bé 
directament contra aquesta resolució, es podrà interposar recurs contenciós 
administratiu davant els jutjats contenciosos administratius de la província de 
Barcelona, en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent al de la 
recepció de la notificació corresponent. 
 
En el cas que la desestimació del recurs de reposició es produís per silenci 
administratiu -silenci que es produeix pel transcurs d'un mes a comptar des de 
la data de la seva interposició sense que s'hagi notificat la seva resolució- el 
termini per a la interposició del recurs contenciós administratiu serà de sis 
mesos a comptar des de l’endemà del dia en què el referit recurs de reposició 
s'entengui desestimat. 
 
TERCER. Aquest Ajuntament disposa de la institució del Defensor de la 
Ciutadania que té entre les seves competències defensar els drets dels 
ciutadans i de les ciutadanes de Vilanova i la Geltrú, en totes aquelles 
actuacions de l’Ajuntament i dels organismes que en depenen. El seu servei 
és gratuït. Si teniu cap discrepància en relació a aquesta resolució podeu 
sol·licitar la seva intervenció, sense que suspengui els terminis dels recursos 
corresponents. 
 
QUART. Notificar a l’interessat el present acord, amb expressió dels recursos 
que siguin escaients. 



 

 

 
CINQUÈ. Publicar aquest acord al Boletín Oficial del Estado.” 
 
 
Es vota la proposta, la qual s’aprova per unanimitat dels presents, amb un 
total de 24 vots a favor (5 vots de CiU, 5 del PSC, 5 de la CUP, 4 d’ERC, 2 de 
C’s, 2 de SOM VNG i 1 del PP). 
 
 

11. LLICÈNCIES I DISCIPLINA. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA 
RESOLUCIÓ DE L’EXPEDIENT SANCIONADOR NÚM. 91/2015-
UES. 

 
Relació de fets 
 
I. En data 4 de desembre de 2015, l’instructor de l’expedient sancionador amb 
número 000091/2015-UES va dictar la següent Proposta de Resolució: 
 

“PRIMER. ESTIMAR les al·legacions presentades per l’interessat en data 8 
d’octubre de 2015, Registre d’entrada núm. 26929, pels motius que 
consten a la prat expositiva de la present resolució. 
 
SEGON. ARXIVAR l’expedient sense imposar cap sanció. 
 
TERCER. L’acte és de tràmit, no posa fi a la via administrativa i no pot ser 
impugnat separadament. Tanmateix, els legitimats activament poden 
interposar qualsevol altre recurs ajustat a dret. 
 
QUART. Aquest Ajuntament disposa de la institució del Defensor de la 
Ciutadania que té entre les seves competències defensar els drets dels 
ciutadans i de les ciutadanes de Vilanova i la Geltrú, en totes aquelles 
actuacions de l’Ajuntament i dels organismes que en depenen. El seu 
servei és gratuït. Si teniu cap discrepància en relació a aquesta resolució 
podeu sol·licitar la seva intervenció, sense que suspengui els terminis dels 
recursos corresponents. 
 
CINQUÈ. Notificar a l’interessat la present proposta de resolució amb la 
concessió d’un termini d’audiència de QUINZE (15) dies hàbils, a partir del 
dia següent de la seva notificació perquè, si resulta del seu interès, puguin 
al·legar allò que considerin convenient a la seva defensa”. 
 

Aquesta proposta va ser notificada a l’interessat en data 11 de desembre de 
2015. 
 
Fonaments de Dret 
 



 

 

Segons l’article 222.1.b) del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual 
s’aprova el text refós de la Llei d’Urbanisme, l’òrgan municipal competent per 
imposar la sanció és el Ple de l’Ajuntament, en el cas d’infraccions molt greus. 
 
Per tot l’exposat, a proposta de la Comissió Informativa de Serveis a la Ciutat, 
aquest Ple de la Corporació aprova el següent 
 

ACORD: 
 
“PRIMER.- Arxivar l’expedient sancionador contra la persona amb DNI 
49765798-P, sense imposar cap sanció, a la vista dels informes incorporats a 
l’expedient. 
 
SEGON. Aquest Ajuntament disposa de la institució del Defensor de la 
Ciutadania que té entre les seves competències defensar els drets dels 
ciutadans i de les ciutadanes de Vilanova i la Geltrú, en totes aquelles 
actuacions de l’Ajuntament i dels organismes que en depenen. El seu servei és 
gratuït. Si teniu cap discrepància en relació a aquesta resolució podeu 
sol·licitar la seva intervenció, sense que suspengui els terminis dels recursos 
corresponents. 
 
TERCER. Notificar a l’interessat la present proposta de resolució amb la 
concessió d’un termini d’audiència de QUINZE (15) dies hàbils, a partir del dia 
següent de la seva notificació perquè, si resulta del seu interès, puguin al·legar 
allò que considerin convenient a la seva defensa”. 
 
QUART. 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 per unanimitat dels presents, amb un 
total de 24 vots a favor (5 vots de CiU, 5 del PSC, 5 de la CUP, 4 d’ERC, 2 de 
C’s, 2 de SOM VNG i 1 del PP). 

 
 
12. LLICÈNCIES I DISCIPLINA. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA 

RESOLUCIÓ DE L’EXPEDIENT SANCIONADOR NÚM. 92/2015-
UES. 

 
RELACIÓ DE FETS 
 
I.  En data 4 de desembre de 2015, l’instructor de l’expedient sancionador amb 
número 000092/2015-UES va dictar la següent Proposta de Resolució: 
 

“PRIMER.- DESESTIMAR les al·legacions presentades per Sr. XXXX, en 
data 9 d’octubre de 2015, Registre d’entrada núm. 26984, en relació al 



 

 

Decret d’Alcaldia de data 10 de setembre de 2015, d’incoació d’expedient 
sancionador de protecció de la legalitat urbanística, pels motius que 
consten a la part expositiva de la present resolució. 
 
SEGON. Imposar una sanció de 75000 EUROS (SETANTA-CINC MIL 
EUROS) a Sr. XXXX, com a responsable de la infracció pels fets que es 
declaren provats en la present proposta de resolució. 
 
TERCER. L’acte és de tràmit, no posa fi a la via administrativa i no pot ser 
impugnat separadament. Tanmateix, els legitimats activament poden 
interposar qualsevol altre recurs ajustat a dret. 
 
QUART. Aquest Ajuntament disposa de la institució del Defensor de la 
Ciutadania que té entre les seves competències defensar els drets dels 
ciutadans i de les ciutadanes de Vilanova i la Geltrú, en totes aquelles 
actuacions de l’Ajuntament i dels organismes que en depenen. El seu 
servei és gratuït. Si teniu cap discrepància en relació a aquesta resolució 
podeu sol·licitar la seva intervenció, sense que suspengui els terminis dels 
recursos corresponents. 
 
CINQUÈ. Notificar a l’interessat la present proposta de resolució amb la 
concessió d’un termini d’audiència de QUINZE (15) dies hàbils, a partir del 
dia següent de la seva notificació perquè, si resulta del seu interès, puguin 
al·legar allò que considerin convenient a la seva defensa”. 
Aquesta proposta va ser publicada al BOE de data 21 de gener de 2016, 
després de dos intents de notificació a l’adreça designada per l’interessat.”. 

 
II. En data 26 de gener de 2016, registre d’entrada núm. 2016001885, 
l’interessat presenta escrit d’al·legacions respecte de la Proposta de resolució 
que es descriu a l’apartat anterior. 
 
III. En data 26 de febrer de 2016 s’emet informe tècnic respecte de les 
al·legacions tècniques presentades que diu: 
 
“... En data 26 de gener de 2016 es presenten al·legacions per part de Sr. 
XXXX  a l’expedient sancionador 92/2015 per la realització d’unes obres 
sense la corresponent llicència municipal a la finca en qüestió, consistents en 
la construcció d’una casa de fusta d’una planta baixa i planta pis d’uns 150 
metres quadrats aproximadament. 
En relació als aspectes jurídics de les al·legacions cal remetre’s al informe 
dels serveis jurídics de data 22 d’octubre de 2015 en què ja es responien a 
totes les qüestions plantejades. 
En relació a l’aplicació dels mòduls establerts en el Decret 64/2014 de 13 de 
maig per a l’obtenció de la sanció aplicable, cal estimar l’aplicació del 75% del 
mòdul R ja que, tot i no ser estrictament fàcilment desmuntable, si que existeix 
una major facilitat en el seu desmuntatge al tractar-se d’una edificació de 
fusta. 



 

 

En quant als mòduls G i C no s’accepten les al·legacions al considerar que no 
existeixen causes que justifiquin una modificació en la valoració inicial de 
l’aplicació dels mòduls. 
 
En conseqüència i d’acord amb l’article 137 i ss. del Decret 64/2014 de 13 de 
maig pel qual s’aprova el Reglament sobre protecció de la legalitat cal 
determinar que la sanció que es proposa és: 
 
M= R x Vs x G x C = (50x 75%)x (150 x 2,50) x 4 x 1 = 56.250 euros.”. 
 
IV. En data 26 de febrer de 2016 s’emet informe jurídic respecte de les 
al·legacions presentades que diu: 
 
“PRIMERA.- En relació a les al·legacions efectuades per l’al·legant, relatives a 
l’existència d’error per desconeixement de què el sòl on radica la casa de 
fusta tingués la consideració de no urbanitzable, i falta d’intencionalitat en la 
comissió de la infracció, cal invocar el principi general del dret consagrat en el 
nostre Estat de Dret, segons el qual la ignorància de la Llei no excusa del seu 
compliment, que així mateix recull el nostre Codi Civil al seu article 6.1. D’altra 
banda, l’article 130.1 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic 
de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, 
determina que les persones físiques i jurídiques que resultin responsables de 
fets constitutius d’infracció administrativa inclús a títol de simple inobservança. 
El mateix es contempla a l’art. 135.1 del Reglament sobre protecció de la 
legalitat urbanística, aprovat per Decret 64/2014, de 13 de maig (en endavant, 
RPLU).   
 
En qualsevol cas, la manca d’intenció de cometre la infracció, de causar un 
dany tan greu com el que efectivament s’hagi causat als interessos públics o 
privats afectats o de beneficiar-se econòmicament, és una circumstància 
atenuant de la responsabilitat prevista expressament a l’article 136.2 del 
RPLU, quina existència hauria d’acreditar l’interessat, si s’escau, en el decurs 
de la instrucció del present procediment. No obstant, el fet objectiu que sí es 
deriva d’aquest expedient és que la construcció de la casa de fusta ha estat 
duta a terme sense cap sol·licitud de llicències d’obres per part de l’interessat 
ni cap comunicació a l’Ajuntament sobre l’efectiva execució d’unes obres i 
actuacions tan rellevants com l’edificació completa d’una casa. 
 
SEGONA.- D’altra banda, i tal i com es recull a l’informe tècnic incorporat a 
l’expedient, el terreny on s’ha comés la infracció urbanística que motiva el 
present expedient es troba classificat com a sòl no urbanitzable 
incompatible per a la seva transformació, clau 16 b, i regulat als articles 
221 i següents del Pla General d’ordenació de Vilanova i la Geltrú. 
 



 

 

Segons l’article 221 PGO, es tracta de sòls amb parcel·lacions i construccions 
il·legals sense les condicions objectives per esdevenir sòl urbà, però que per 
les seves característiques podrien arribar a dotar-se dels serveis i 
infraestructures mínimes. Entre d’altres, aquesta incompatibilitat per a la seva 
transformació ve donada atès que la seva posició, en general, és col·lindant 
amb sòls de valor agrícola o natural, interferint la seva continuïtat i 
desenvolupament normal (art. 221 c PGO). 
 
Per tant, l’existència d’altres edificacions en les proximitats no és més que una 
evidència d’aquesta situació urbanística contemplada pel planejament 
urbanístic general, i regulada en el sentit que contemplen els preceptes 
posteriors. Així:  
 
L’article 222.1 PGO determina que el desenvolupament dels SNUI per dotar-
se dels serveis i infraestructures mínimes es podrà fer mitjançant Plans 
Especials en sòl no urbanitzable que, ultra les dotacions esmentades, hauran 
de fixar condicions per al procés de legalització de les edificacions existents, 
entre d’altres la superfície mínima de parcel·la per a cada àmbit. 
 
En tal sentit, l’article 223 PGO posa èmfasi en el respecte de les condicions 
ambientals amb ocasió de la redacció de dits Plans Especials, el qual haurà 
de contenir, entre d’altres, determinacions generals sobre sistemes i protecció 
de la natura, de tal manera que en les actuacions en SNUI es respectaran al 
màxim les condicions naturals del territori. 
 
Per tal motiu, l’article 227 PGO estableix un règim urbanístic transitori al 
desenvolupament d’aquest SNUI, que el dota d’una especial protecció 
mentre es troba en aquesta situació de transitorietat: 
 
“1. En tant no s’aprovin els corresponents Plans Especials i els Projectes 
d’Urbanització, els terrenys qualificats com a SNUI, estaran subjectes a les 
limitacions regulades en l’article 127 de R.T.L. i art. 20 de la LS, i les de 
l’article 243 d’aquestes Normes.” 
 
Només excepcionalment, l’apartat 2n d’aquest article 227 PGO permet la 
possibilitat d’autoritzar, mitjançant el procediment previst en la legislació 
urbanística, instal·lacions o actuacions urbanístiques d’interès públic o per 
raons d’interès social (en l’actualitat, les que es preveuen a l’article 47 del Text 
refós de la Llei d’urbanisme, aprovat per Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost 
(en endavant, TRLUC), sense que aquests serveis tinguin les característiques 
adequades per servir a l’edificació definitiva de l’àmbit un cop delimitat. Però 
l’edificació que motiva el present expedient de restitució no és cap de les 
actuacions previstes en l’esmentat art. 47 TRLUC.   
 



 

 

Així, l’article 243 PGO determina el següent: 
 
“Art. 243. Definició i àmbit d’aplicació.  
 
1. El sòl no urbanitzable compren aquelles àrees del territori municipal 
caracteritzades, pel seu interès agrari, forestal, ecològic o paisatgístic on el 
present Pla General no permet processos d'urbanització de caràcter urbà, 
per tal de potenciar la continuïtat i millora de les condicions naturals d'aquests 
sòls, els seus valors mediambientals i la seva funció d'espais oberts a l'entorn 
de l'àmbit urbanitzat.  
 
2. El SNUI, mentre no es requalifiqui, tindrà a tots els efectes la 
consideració de sòl no urbanitzable i, als efectes d’usos, admetrà els 
mateixos que la clau 18b.”  
 
(La clau 18b es refereix al sòl agrari de valor paisatgístic, i entre els usos 
detallats a l’art. 259 PGO per a aquest tipus de sòl, l’habitatge unifamiliar 
només s’admet si és existent, per tant no de nova construcció). 
 
L’article 245 PGO relaciona les finalitats que el present Pla General pretén a 
través de la regulació del Sòl No Urbanitzable, entre d’altres la de protegir 
aquests sòls dels processos d’urbanització de caràcter urbà.  
 
I segons l’article 246.1 PGO, les àrees definides per aquest Pla General com 
a Sòl No Urbanitzable estan sotmeses al règim d’especial protecció 
establert a la legislació urbanística vigent (el PGO fa referència als antics 
articles 128.2 del Decret Legislatiu 1/1990, de 12 de juliol, i 9 de la Llei 6/1998, 
de 13 d’abril, sobre règim del sòl i valoracions, vigents en el moment de 
l’aprovació del PGO, i que en l’actualitat ve regulat per l’esmentat art. 32 
TRLUC i article 12 del RDL 2/2008, de 20  de juny, pel qual s’aprova el text 
refós de la Llei de sòl).  
 
En conseqüència, el règim d’especial protecció que el PGO de Vilanova i la 
Geltrú ha establert respecte del SNUI, on es troben els terrenys objecte del 
present expedient de restitució, ve donat amb caràcter transitori per l’article 
227 PGO, mentre no s’aprovin els corresponents Plans Especials i els 
Projectes d’Urbanització, el qual remet a l’article 243 PGO, que determina la 
definició i àmbit d’aplicació del sòl no urbanitzable d’especial valor o protecció, 
que es regula en el subtítol VI-II del PGO.      
 
Tot l’exposat és el que motiva la consideració de les obres realitzades sense 
llicència urbanística com no legalitzables en sòl no urbanitzable (clau 16 b - 
sòl no urbanitzable incompatible per a la seva transformació) i constitutives 
d’infracció urbanística molt greu a l’empara de l’article 213 a) del TRLUC, en 



 

 

virtut dels articles 227 i 243 del Pla General d’ordenació de Vilanova i la 
Geltrú. 
 
Així, l’article 213 a) del TRLUC (segons modificació introduïda per la Llei 
3/2012, del 22 de febrer), diu textualment el següent: 
 
“Són infraccions urbanístiques molt greus: 
 
a) Els actes de parcel·lació urbanística, d’urbanització, d’ús del sòl i el subsòl i 
d’edificació contraris a l’ordenament jurídic urbanístic que es duguin a terme 
en terrenys que el planejament urbanístic classifica o ha de classificar com a 
sòl no urbanitzable en virtut del que disposa l’article 32. a, o en terrenys 
situats en qualsevol classe de sòl que el planejament urbanístic reserva per a 
sistemes urbanístics generals o bé per a sistemes urbanístics locals d’espais 
lliures, sistema viaris o d’equipaments comunitaris esportius públics”. 
 
Per la seva banda, l’article 32 a) del mateix TRLUC, en el seu apartat Primer, 
diu el següent: 
 
“ Constitueixen el sòl no urbanitzable: 
 
a) Els terrenys que el pla d’ordenació urbanístic a municipal ha de classificar 
com a no urbanitzables per raó dels factors següents, entre d’altres: 
 
Primer. Un règim especial de protecció aplicat per la legislació sectorial i pel 
planejament territorial que exigeixi aquesta classificació com a conseqüència 
de la necessitat o la conveniència d’evitar la transformació dels terrenys per 
protegir-ne l’interès connector, natural, agrari, paisatgístic, forestal o d’un altre 
tipus.”       
 
I l’article 227.4 TRLUC estableix que les infraccions urbanístiques comeses, 
entre d’altres, en terrenys que el planejament urbanístic destina al sistema 
urbanístic d’espais lliures públics o al sistema viari, o classifica o ha de 
classificar com a sòl no urbanitzable en virtut del que disposa l’article 32.a., no 
prescriuen, com tampoc no prescriuen les sancions imposades per les 
infraccions urbanístiques comeses en els terrenys així qualificats o classificats. 
Aplicable a aquest cas, a la vista de les argumentacions jurídiques abans 
exposades. 
 
TERCERA.- Tot l’exposat sens perjudici del que pugui resultar de la instrucció 
del procediment, com la possible aplicació de circumstàncies que modulen la 
responsabilitat, i de l’informe tècnic corresponent, en especial de l’aplicació de 
la fórmula i mòduls reguladors per a l’establiment de l’import de la multa a 



 

 

aquest supòsit concret, de conformitat amb els articles 137 i següents del 
Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística (RPLU).  
 
Cal tenir present també la possibilitat de reducció de la multa per restauració i 
indemnitzacions voluntàries, en els termes previstos a l’article 142 RPLU en 
relació a l’article 217 del TRLUC, segons redacció introduïda per la Llei 
3/2012, del 22 de febrer. 
 
CONCLUSIONS: 
 
Per tot l’exposat, es proposa que per part de l’òrgan municipal competent ES 
DESESTIMI l’escrit d’al·legacions de data 22 de gener de 2016 (registre 
d’entrada núm. 2016001885, de 26 de gener), presentat pel Sr. XXXX contra 
la proposta de resolució dictada en expedient sancionador núm. 000092/2015-
UES, en relació a les obres executades al Polígon 39, 111A d’aquest terme 
municipal, consistents en construcció d’habitatge (PB+1) en fusta, sense la 
corresponent llicència urbanística, i que són no legalitzables atès que estan en 
sòl no urbanitzable, clau 16b no urbanitzable incompatible per a la seva 
transformació.”. 
 
 
FONAMENTS DE DRET 
 
Segons l’article 222.1.b) del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual 
s’aprova el text refós de la Llei d’Urbanisme, l’òrgan municipal competent per 
imposar la sanció és el Ple de l’Ajuntament, en el cas d’infraccions molt greus. 
 
Per tot l’exposat, a proposta de la Comissió Informativa de Territori i Espai 
Urbà, aquest Ple de l’Ajuntament aprova el següent 
 

ACORD 
 
“PRIMER. ESTIMAR en part les al·legacions presentades respecte a 
l’aplicació dels mòduls establerts en l’article 137 i ss del Reglament sobre 
protecció de la legalitat urbanística, aprovat per Decret 64/2014 de 13 de 
maig, per a determinar que la sanció que es proposa és: 
 
M= R x Vs x G x C = (50x 75%)x (150 x 2,50) x 4 x 1 = 56.250 euros.”. 
 
S’adjunta informe tècnic a l’expedient i que està descrit a l’apartat III dels 
antecedents. 
 
SEGON.   DESESTIMAR la resta d’al·legacions efectuades en l’escrit de data 
22 de gener de 2016 (registre d’entrada núm. 2016001885, de 26 de gener), 



 

 

presentades contra la proposta de resolució dictada en expedient sancionador 
núm. 000092/2015-UES, en relació a les obres executades al Polígon 39, 
111A d’aquest terme municipal, consistents en construcció d’habitatge (PB+1) 
en fusta, sense la corresponent llicència urbanística, i que són no legalitzables 
atès que estan en sòl no urbanitzable, clau 16b no urbanitzable incompatible 
per a la seva transformació, d’acord amb l’informe jurídic que consta a 
l’antecedent IV i que s’adjunta a l’expedient. 
 
TERCER.  IMPOSAR a l’interessat amb DNI 52425072-E la sanció de 
CINQUANTA-SIS MIL DOS-CENTS CINQUANTA (56.250) Euros en relació a 
l’expedient sancionador núm. 000092/2015-UES, de conformitat amb 
l’informe tècnic elaborat respecte de les al·legacions presentades per 
l’interessat el dia 29 de gener de 2016. 
 
QUART.  Notificar el present acord a l’interessat. 
 
CINQUÈ. Contra aquesta resolució, que és definitiva en via administrativa, es 
podrà interposar amb caràcter potestatiu recurs de reposició en el termini d’un 
mes a comptar des del dia següent a la recepció d’aquesta notificació. 
 
Contra la desestimació expressa del recurs de reposició, en el seu cas, o bé 
directament contra aquesta resolució, es podrà interposar recurs contenciós 
administratiu davant els jutjats contenciosos administratius de la província de 
Barcelona, en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent al de la 
recepció de la notificació corresponent. 
 
En el cas que la desestimació del recurs de reposició es produís per silenci 
administratiu -silenci que es produeix pel transcurs d'un mes a comptar des de 
la data de la seva interposició sense que s'hagi notificat la seva resolució- el 
termini per a la interposició del recurs contenciós administratiu serà de sis 
mesos a comptar des de l’endemà del dia en què el referit recurs de reposició 
s'entengui desestimat. 
 
SISÈ. Aquest Ajuntament disposa de la institució del Defensor de la 
Ciutadania que té entre les seves competències defensar els drets dels 
ciutadans i de les ciutadanes de Vilanova i la Geltrú, en totes aquelles 
actuacions de l’Ajuntament i dels organismes que en depenen. El seu servei 
és gratuït. Si teniu cap discrepància en relació a aquesta resolució podeu 
sol·licitar la seva intervenció, sense que suspengui els terminis dels recursos 
corresponents.” 

 
Es vota la proposta, la qual s’aprova per unanimitat dels presents, amb un 
total de 24 vots a favor (5 vots de CiU, 5 del PSC, 5 de la CUP, 4 d’ERC, 2 de 
C’s, 2 de SOM VNG i 1 del PP). 



 

 

 
 
13. MEDI AMBIENT. APROVACIÓ DE LA RECTIFICACIÓ 

D’ERRADES MATERIALS DE L’ORDENANÇA MUNICIPAL 
D’ESTALVI D’AIGUA DE VILANOVA I LA GELTRÚ. (EXP. 
22/2016-AMB) 

 
Relació de fets 
 
I.- El Ple de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, en sessió del dia 5 de maig 
de 2008, va aprovar inicialment l’Ordenança d’estalvi d’aigua de Vilanova i la 
Geltrú i la va sotmetre a exposició pública, amb la indicació de què si no es 
produïen cap reclamació o al·legació es consideraria aprovada definitivament. 
 
Durant el referit termini d’exposició pública no es va rebre a l’Ajuntament de 
Vilanova i la Geltrú cap al·legació, reclamació ni suggeriment al respecte, per 
la qual cosa l’esmentat acord d’aprovació inicial va esdevenir definitiu. 
 
En data 29 de juliol de 2008, la referida ordenança va ser publicada al Butlletí 
Oficial de la Província de Barcelona. 
 
II.- Vist l’informe de l’enginyer municipal incorporat a l’expedient, relatiu a 
diverses errades materials en l’Ordenança d’estalvi d’aigua de Vilanova i la 
Geltrú, el qual presenta el següent contingut literal: 
 
“En relació a l’Ordenança d’estalvi d’aigua de Vilanova i la Geltrú, el tècnic sotasignat 
informa el següent: 

1. El Ple de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, en sessió del dia 5 de maig de 
2008, va aprovar inicialment l’ordenança d’estalvi d’aigua de Vilanova i la 
Geltrú i la va sotmetre a exposició pública, amb la indicació de què si no es 
produïen cap reclamació o al·legació es consideraria aprovada definitivament. 

Durant el referit termini d’exposició pública no es va rebre a l’Ajuntament de 
Vilanova i la Geltrú cap al·legació, reclamació ni suggeriment al respecte, per 
la qual cosa l’esmentat acord d’aprovació inicial va esdevenir definitiu. 

2. En data 29 de juliol de 2008, la referida ordenança va ser publicada al Butlletí 
Oficial de la Província de Barcelona. 

3. El tècnic sotasignat ha detectat dues errades materials en aquesta ordenança. 

4. La primera es troba en l’Annex D: Disseny i dimensions de les instal·lacions 
de reutilització d’aigües grises (article 8) i és relativa al factor de simultaneïtat 
“f” de les fórmules de càlcul del volum del dipòsit d’aigües grises, tant per a 
edificis plurifamiliars com per a hotels, quan el nombre “n” 
(habitatges/habitacions d’hotel) es troba entre 10 i 25. 

L’errada concreta és que manca una part de la fórmula que defineix l’esmentat 



 

 

factor de simultaneïtat “f”: 

On diu f = 1,2 hauria de dir f = 1,2 - 0,02 x n. 

Aquesta errada material provoca que aquest valor (“f”) no sigui lineal, la qual 
cosa afecta de la mateixa forma (manca de linealitat i de proporcionalitat) el 
volum de dipòsit que l’ordenança estableix que cal instal·lar. 

L’objectiu del redactat de l’article 8 havia de ser establir el volum de dipòsit a 
instal·lar, de forma proporcional al nombre i superfície d’habitatges, de manera 
que a major nombre i superfície d’habitatges, major havia de ser el volum del 
dipòsit a instal·lar. 

És rellevant conèixer la procedència d’aquesta fórmula per entendre que 
efectivament conté una errada, doncs està extreta de l’ordenança reguladora 
de la incorporació de sistemes de captació d’energia solar per a la producció 
d’aigua calenta a edificis i construccions en el terme municipal de Vilanova i la 
Geltrú, en concret de l’apartat 2 de l’annex I. En aquesta ordenança, dita 
fórmula serveix per calcular el consum d’aigua calenta en un edifici, als 
efectes determinar el dimensionament mínim de les instal·lacions solars 
d’aigua calenta sanitària que estableix la mateixa. 

Malgrat que les fórmules de les ordenances solar i d’estalvi d’aigua mesuren 
coses diferents, clarament tenen un objectiu comú, que és establir de forma 
lineal i proporcional quin ha de ser el dimensionament mínim de determinades 
instal·lacions en funció del nombre i superfície d’habitatges. 

En el cas de l’ordenança solar es tracta del dimensionament d’una instal·lació 
d’aigua calenta sanitària, mentre que en el cas de l’ordenança d’estalvi 
d’aigua consisteix en el dimensionament d’un dipòsit. 

En les següents imatges es pot apreciar, d’una forma més gràfica, com 
aquesta errada material afecta la determinació del volum de dipòsit establert 
per l’ordenança, per a hotels i per a edificis plurifamiliars (per al cas 
d’habitatges de 90 m2). 

 

 
Volum de dipòsit per a hotels/plurifamiliars, entre 1 i 35 habitacions/habitatges, 

amb l’errada material 



 

 

 
Volum de dipòsit per a hotels/plurifamiliars, entre 1 i 35 habitacions/habitatges, 

sense l’errada material 

 

Els problemes que provoca aquesta errada són els salts que es poden 
apreciar en el primer gràfic i que donen valors poc o gens raonables, com ara 
que en un edifici plurifamiliar de 35 habitatges de 90 m2, per exemple, calgui 
fer un dipòsit més petit que el que caldria fer en un edifici de 25 habitatges de 
90 m2. Evidentment aquest no és l’objectiu de l’ordenança i no existeix cap raó 
objectiva per “penalitzar” les edificacions de 10 a 25 habitatges ni els hotels de 
10 a 25 habitacions, per la qual cosa es pot afirmar que es tracta d’una errada 
en incorporar una fórmula de l’ordenança reguladora de la incorporació de 
sistemes de captació d’energia solar per a la producció d’aigua calenta a 
edificis i construccions en el terme municipal de Vilanova i la Geltrú a 
l’ordenança d’estalvi d’aigua de Vilanova i la Geltrú. 

Així doncs, per esmenar aquesta errada cal incorporar “- 0,02 x n” a la 
definició de “f” per al cas en que 10≤n≤25, tant per a edificis plurifamiliars com 
per a hotels, de manera que el redactat corregit quedaria de la següent 
manera: 

Per a edificis plurifamiliars: 

“El volum mínim del dipòsit d’aigües grises per a un edifici plurifamiliar 
amb un nombre “n” d’habitatges  es calcularà a partir de la fórmula 
següent: 
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On: 
V=Volum mínim del dipòsit, en litres. 
Si=Superfície útil de l’habitatge “i” de l’edifici plurifamiliar, en m2. 
n=Nombre d’habitatges de l’edifici plurifamiliar. 
f=1   si n<10 
f=1,2 - 0,02 · n si 10≤n≤25 



 

 

f=0,7  si n>25” 

Per a hotels: 

“El volum mínim del dipòsit d’aigües grises per a un hotel amb un 
nombre “n” d’habitacions es calcularà a partir de la fórmula següent: 

nfV ·180·=  
On: 
V=Volum mínim del dipòsit, en litres. 
n=Nombre d’habitacions. 
f=1   si n<10 
f=1,2 - 0,02 · n si 10≤n≤25 
f=0,7  si n>25” 

  

5. La segona errada material es troba també en l’Annex D: Disseny i dimensions 
de les instal·lacions de reutilització d’aigües grises (article 8) i és relativa a la 
numeració dels subapartats D.1.1, D.1.2, D.1.3 i D.1.4 de l’apartat D.4, 
erròniament numerats i quina numeració correcta és D.4.1, D.4.2, D.4.3 i 
D.4.4, respectivament.  

El tècnic sotasignat informa que fora convenient dur a terme les tramitacions 
oportunes per a esmenar les errades materials esmentades en el sentit indicat en el 
present informe.” 
   
III.- En conseqüència, a la vista de l’exposat en dit informe cal procedir a la 
rectificació  dels errors materials observats en l’Ordenança d’estalvi d’aigua de 
Vilanova i la Geltrú. 
 
 
 
 
Fonaments de dret 
 
1.- Article 105.2 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les 
administracions públiques i del procediment administratiu comú, segons el 
qual les administracions públiques podran rectificar en qualsevol moment, 
d’ofici o a instància dels interessats, els errors materials, de fet o aritmètics 
existents en els seus actes.  
 
2.- L’òrgan municipal competent per a l’adopció del present acord és el Ple de 
l’Ajuntament, de conformitat amb l’article 22.2 d) de la Llei de Bases de Règim 
Local. En el present cas, s’aprova per majoria simple (art. 65.2 ROAS). 
 
Per tot l’exposat, a proposta de la Comissió Informativa de Territori i Espai 
Urbà, aquest Ple de l'Ajuntament aprova el següent 



 

 

 
ACORD: 

 
“PRIMER. Aprovar la rectificació d’errors materials observats en l’Ordenança 
d’estalvi d’aigua de Vilanova i la Geltrú, d’acord amb l’informe de l’enginyer 
municipal incorporat a l’expedient. 
 
Segons el referit informe, l’esmena d’errors materials consisteix en: 
 
1.- Corregir l’errada detectada en el factor de simultaneïtat “f” de les fórmules 
de càlcul del volum del dipòsit d’aigües grises, tant per a edificis plurifamiliars 
com per a hotels, previstes en l’apartat D.4 de l’Annex D: Disseny i dimensions 
de les instal·lacions de reutilització d’aigües grises (article 8) de l’esmentada 
ordenança. 
 
2.- En relació a la numeració dels subapartats D.1.1, D.1.2, D.1.3 i D.1.4 de 
l’apartat D.4 del mateix Annex D de l’ordenança, corregir-los en el sentit que 
passen a ser D.4.1, D.4.2, D.4.3 i D.4.4, respectivament.  
 
En conseqüència, el referit apartat D.4 de l’Annex D: Disseny i dimensions de 
les instal·lacions de reutilització d’aigües grises (article 8) de l’Ordenança 
d’estalvi d’aigua de Vilanova i la Geltrú queda redactat de la següent manera: 
 
“D.4 El càlcul de la instal·lació d’aigües grises ha de tenir en compte l’ús de 
l’habitatge o construcció, i la seva superfície: 
 
 D.4.1. Habitatges unifamiliars 

El volum mínim del dipòsit es calcularà a partir de la fórmula 
següent: 

  )16·(6 −= SV  
  On: 

  V = Volum mínim del dipòsit, en litres 
  S = Superfície útil de l’habitatge, en m2 
 

D.4.2. Habitatges plurifamiliars: 

El volum mínim del dipòsit d’aigües grises per a un edifici 
plurifamiliar amb un nombre “n” d’habitatges  es calcularà a partir 
de la fórmula següent: 
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On: 

V= Volum mínim del dipòsit, en litres. 



 

 

Si= Superfície útil de l’habitatge “i” de l’edifici plurifamiliar, en m2 
n= Nombre d’habitatges de l’edifici plurifamiliar. 
f=1   si n<10 
f=1,2 - 0,02 · n si 10≤n≤25 
f=0,7  si n>25” 

 
D.4.3. Hotels: 

El volum mínim del dipòsit d’aigües grises per a un hotel amb un 
nombre “n” d’habitacions es calcularà a partir de la fórmula 
següent: 

nfV ·180·=  

On: 

V= Volum mínim del dipòsit, en litres. 
n= Nombre d’habitacions. 
f=1   si n<10 
f=1,2 - 0,02 · n si 10≤n≤25 
f=0,7  si n>25” 

 
 D.4.4. Complexos esportius: 

El volum mínim del dipòsit d’aigües grises per a un complex 
esportiu es calcularà a partir de la fórmula següent: 

nV ·35=  

On: 

V= Volum mínim del dipòsit, en litres. 
N= Nombre màxim d’usuaris. Aquest valor haurà de coincidir 
amb el de l’ocupació màxima del complex prevista al projecte 
d’activitats.” 

 
 
SEGON. Publicar la present rectificació d’errors materials al Butlletí Oficial de 
la Província, al DOGC i al web municipal.  
 
TERCER. Contra aquesta resolució, que és definitiva en via administrativa, es 
podrà interposar amb caràcter potestatiu recurs de reposició en el termini d’un 
mes a comptar des del dia següent a la recepció d’aquesta notificació. Contra 
la desestimació expressa del recurs de reposició, en el seu cas, o bé 
directament contra aquesta resolució, es podrà interposar recurs contenciós 
administratiu davant el jutjats contenciosos administratius de la província de 
Barcelona en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent al de la 
recepció de la notificació corresponent. 
 



 

 

En el cas que la desestimació del recurs de reposició es produís per silenci 
administratiu -silenci que es produeix pel transcurs d’un mes a comptar des de 
la data de la seva interposició sense que s’hagi notificat la seva resolució- el 
termini per a la interposició del recurs contenciós administratiu serà de sis 
mesos a comptar des de l’endemà del dia en què el referit recurs de reposició 
s’entengui desestimat. 
 
QUART. Aquest ajuntament disposa de la institució del Defensor de la 
Ciutadania que té entre les seves competències defensar els drets dels 
ciutadans i de les ciutadanes de Vilanova i la Geltrú, en totes aquelles 
actuacions de l’Ajuntament i dels organismes que en depenen. El seu servei 
és gratuït.  Si teniu cap discrepància en relació a aquesta resolució, podeu 
sol·licitar la seva intervenció, sense que suspengui els terminis dels recursos 
corresponents.” 
 
Es vota la proposta, la qual s’aprova per unanimitat dels presents, amb un 
total de 24 vots a favor (5 vots de CiU, 5 del PSC, 5 de la CUP, 4 d’ERC, 2 de 
C’s, 2 de SOM VNG i 1 del PP). 
 
 

14. MEDI AMBIENT. RATIFICACIÓ DE LA DECLARACIÓ DE SANT 
SADURNÍ D’ANOIA DE LA XARXA DE CIUTATS I POBLES CAP 
A LA SOSTENIBILITAT, PER RENOVAR EL COMPROMÍS 
LOCAL PEL DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE I LA LLUITA 
CONTRA EL CANVI CLIMÀTIC CAP AL 2030. (EXP. 23/2016-
AMB) 

 
Relació de fets  
 
1. Els municipis de la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat han 

protagonitzat durant molts anys un treball intens i lúcid per generar 
sostenibilitat en el nostre territori i sovint s’hi han constituït en referent 
internacional.  

 
2. La implantació de les agendes 21 locals i, més recentment, els plans 

d’energia sostenible del Pacte dels alcaldes han estat dues fites que han 
agrupat al seu voltant moltes altres actuacions que, en conjunt, han 
canviat la percepció social de l’entorn i la relació que té la ciutadania té 
amb el medi ambient. 

 
3. Al mateix temps, els experts han fet una anàlisi cada cop més acurada de 

la realitat planetària que ha aconsellat el disseny de noves propostes, 
creades des de la recerca i des de la participació, destinades a mitigar 



 

 

els impactes de les disfuncions ambientals i a millorar l’adaptació de la 
nostra societat a les situacions futures. 

  
4. En el marc de l’Agenda 2030, Nacions Unides acaba de presentar els 

Objectius de Desenvolupament Sostenible, que assumeixen l’equilibri 
ineludible entre ambient, societat i economia i contemplen disset àmbits 
d’actuació a favor de les persones, el planeta, la prosperitat, la pau i la 
participació.  

 
5. És especialment transcendent la signatura de l’Acord de París, en què 

195 països acaben de pactar l’impuls de mesures i inversions per a un 
futur baix en emissions, resilient i sostenible. Sota la seva empara, les 
ciutats i els pobles han subscrit la Declaració de París, que recull el 
compromís dels líders locals d'arreu del món per fer front a l'alteració del 
clima. 

 
6. També ha renovat els seus objectius la Unió Europea amb la proclamació 

del nou Pacte dels alcaldes pel clima i l’energia, que fixa unes quotes de 
reducció d’emissions del 40%  per al 2030  i afegeix fites d’adaptació a 
les de mitigació. 

 
7. En el marc de la 16a Assemblea general de la Xarxa de Ciutats i Pobles 

cap a la Sostenibilitat celebrada el passat 4 de febrer de 2016 es va 
aprovar la Declaració de Sant Sadurní pel compromís local pel 
desenvolupament sostenible i la lluita contra el canvi climàtic cap el 2030. 

 
8. Amb aquesta declaració la Xarxa assumeix el repte d’aportar noves 

propostes d’acció, dins del marc descrit i amb els criteris plantejats des 
d’altres àmbits institucionals, per la qual s’adopten els següents 
ACORDS: 

 
 ASSUMIR com a propis els objectius plantejats pels nous acords 

internacionals — Objectius de Desenvolupament Sostenible, Acord i 
Declaració de París , nou Pacte dels alcaldes sobre el clima i l’energia— i 
aprovar la nostra adhesió als mateixos a través dels mecanismes 
establerts per cada cas per adaptar-los a la nostra realitat municipal i 
esdevenir-ne dinamitzadors en el territori.  

 
 ESTIMULAR la coordinació entre els actors involucrats en el 

desenvolupament dels objectius —administracions, àmbits privats, xarxes 
i ciutadania— per tal de crear sinergies que garanteixin la participació 
de tothom en el disseny sostenible de la nostra societat.  

 



 

 

 ADEQUAR les polítiques de desenvolupament als criteris de la 
sostenibilitat en els seus tres vessants, ambiental, social i econòmic, per 
tal de garantir prosperitat a les generacions actuals i, a les futures, un 
entorn amb totes les possibilitats intactes. 

 
 GARANTIR el disseny de polítiques d'educació i cohesió social 

adreçades a tots els nivells implicats, per tal de facilitar-ne la 
sensibilització i capacitació per fer conscients a tots els actors del seu 
paper, i apoderar les persones i les organitzacions  perquè puguin 
adoptar decisions i passar a l’acció amb un coneixement adequat.  

 
 FOMENTAR les actuacions d’utilització eficient dels recursos i de 

sostenibilitat ambiental, especialment les de mitigació i adaptació al canvi 
climàtic, per tal de contribuir a la resiliència del planeta i de cadascuna 
de les nostres ciutats i pobles.  

 
 MOSTRAR a la comunitat global la nostra voluntat de treballar pels 

objectius de sostenibilitat, com hem fet fins ara des dels nostres pobles i 
ciutats, per tal de posar l’exemple del treball municipal com una aposta 
per una pau global, justa i coherent des dels punts de vista ambiental, 
social i econòmic. 

 
9. La Declaració de Sant Sadurní insta als ajuntaments que formen part de 

la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat a presentar-la en el ple 
municipal, per donar el màxim suport al compromís local pel 
desenvolupament sostenible i la lluita contra el canvi climàtic cap el 2030. 

 
10. En data 1 de febrer de 2016 el Ple d’aquest Ajuntament va aprovar, en 

sessió ordinària, una moció sobre els acords de la Conferència sobre el 
Canvi Climàtic de Paris 2015. 

 
Fonaments de Dret 

 
Per tot l’exposat, i de conformitat amb l’art. 25.1 de la Llei de bases de règim 
local, i els articles 66.1 i 66.2 del Text refós de la Llei municipal i de règim local 
de Catalunya (Decret Legislatiu 2/2003 de 28 d’abril) i d’acord amb l’informe 
tècnic emès al respecte, i a proposta de la Comissió Informativa de Territori i 
Espai Urbà, aquest Ple de l’Ajuntament aprova el següent 
 

ACORD: 
 
“PRIMER. Ratificar la Declaració de Sant Sadurní d’Anoia de data 4 de febrer 
de 2016, aprovada per la Xarxa de Ciutats i Pobles Cap a la Sostenibilitat per 



 

 

renovar el compromís local pel desenvolupament sostenible i la lluita contra el 
canvi climàtic cap el 2030. 
 
SEGON. Notificar-ho al President de la Xarxa de Ciutats i Pobles Cap a la 
Sostenibilitat de la Diputació de Barcelona. 
 
TERCER. Contra aquesta resolució, que és definitiva en via administrativa, es 
podrà interposar amb caràcter potestatiu recurs de reposició en el termini d’un 
mes a comptar des del dia següent a la recepció d’aquesta notificació. Contra 
la desestimació expressa del recurs de reposició, en el seu cas, o bé 
directament contra aquesta resolució, es podrà interposar recurs contenciós 
administratiu davant el jutjats contenciosos administratius de la província de 
Barcelona en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent al de la 
recepció de la notificació corresponent. 
 
En el cas que la desestimació del recurs de reposició es produís per silenci 
administratiu -silenci que es produeix pel transcurs d’un mes a comptar des de 
la data de la seva interposició sense que s’hagi notificat la seva resolució- el 
termini per a la interposició del recurs contenciós administratiu serà de sis 
mesos a comptar des de l’endemà del dia en què el referit recurs de reposició 
s’entengui desestimat. 
 
QUART. Aquest ajuntament disposa de la institució del Defensor de la 
Ciutadania que té entre les seves competències defensar els drets dels 
ciutadans i de les ciutadanes de Vilanova i la Geltrú, en totes aquelles 
actuacions de l’Ajuntament i dels organismes que en depenen. El seu servei 
és gratuït.  Si teniu cap discrepància en relació a aquesta resolució, podeu 
sol·licitar la seva intervenció, sense que suspengui els terminis dels recursos 
corresponents.” 

 
Es vota la proposta, la qual s’aprova per unanimitat dels presents, amb un 
total de 24 vots a favor (5 vots de CiU, 5 del PSC, 5 de la CUP, 4 d’ERC, 2 de 
C’s, 2 de SOM VNG i 1 del PP). 

 
 
15. MOBILITAT. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA PRÒRROGA DEL 

SERVEI DE TRANSPORT COL·LECTIU URBÀ DE LES LÍNIES L1 
I L2, DEL TRASPÀS DE LES LÍNIES L3 I L4 AL TRANSPORT 
INTERURBÀ I APROVACIÓ DE LA SIGNATURA DEL NOU 
CONVENI. 

 
Relació de fets 
 



 

 

1. La Junta de Govern Local de 14 de març de 2006 va ADJUDICAR, en 
règim de gestió interessada, el servei públic de transport col·lectiu urbà de 
viatgers a Vilanova i la Geltrú a l’empresa Transports Ciutat Comtal, SA, amb 
les condicions econòmiques i tècniques que figuren en el plec de condicions i 
en el contracte administratiu signat entre les parts en data 17 de març de 
2006. El nou servei es va iniciar l’ú d’abril de l’any 2006. 
 
2. Donat que han estat ja aprovades les dues pròrrogues contemplades al 
contracte, la finalització del contracte en gestió interessada del servei públic 
de transport col·lectiu urbà de viatgers a l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, 
serà amb data 31 de març de 2016. 
 
3. En el marc d’un incident d’execució de la Sentència de 9 d’abril de 2010 
(confirmada per la de 21 de desembre de 2012 del Tribunal Suprem) dictada 
en el procediment del recurs contenciós administratiu 512/2006, en data 7 de 
juliol de 2015 la Secció Tercera de la Sala Contenciosa Administrativa del 
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya va dictar una interlocutòria en la 
que disposava, entre d’altres circumstàncies, el cessament del funcionament 
de les línies urbanes L3 i L4 de transport col·lectiu urbà de viatgers de 
Vilanova i la Geltrú, per les raons allí expressades. 
 
4. En data 24 de juliol de 2015 l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú va 
formular recurs de reposició davant del TSJC  
 
5. En data 31 de juliol de 2015 l’alcaldessa va decretar  la suspensió de 
les línies L3 i L4 a la zona est de la ciutat a partir del 14 de setembre de 2015 
amb caràcter d’execució provisional i parcial de la interlocutòria del TSJC.  
 
6. En data 5 d’octubre de 2015 es va restablir el recorregut complet de les 
línies L3 i L4 arrel d’un acord provisional i verbal amb l’empresa Plana, a 
l’espera que es disposi d'una solució viable tècnicament i jurídica que permeti 
dur a terme aquest servei de manera definitiva. 
 
7. En data 16 de novembre de 2015 el TSJC notifica la suspensió de 
l’acord de cessament de les línies L3 i L4 durant 60 dies.  
 
8. L’Ajuntament de Vilanova  i la Geltrú considera que l’eliminació total de 
les citades línies implicaria una alteració al servei de transport urbà del 
municipi, motiu pel qual  resulta necessari establir un marc de col·laboració en 
la prestació del servei de transport a les zones afectades. 
 
9. Davant d’aquesta situació, i atès que procedeix executar allò ordenat en 
la interlocutòria del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya esmentat 
anteriorment, l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú considera necessari 



 

 

mantenir la prestació de l’oferta de transport de viatgers per carretera a 
Vilanova i la Geltrú, corresponents a les línies L3 i L4,  mitjançant la seva 
prestació integrada en  els serveis públics regulars de transport de viatgers 
per carretera Barri de Vilanoveta (Sant Pere de Ribes)-Vilanova i la Geltrú ( V-
2963) i Vilanova i la Geltrú-Vilafranca del Penedès (V-6418), atenent al que la 
pròpia sentència esmentada determina en relació a l’atenció dels tràfics 
corresponents, per part d’aquests serveis de transport interurbà dels quals és 
concessionària l’empresa l’empresa Teresa y José Plana Empresa Plana, SL  
 
10. Donat que en data 31 de març de 2016 finalitza la segona pròrroga del 
contracte del servei públic de transport col·lectiu urbà de viatgers, s’ha acordat 
amb l’empresa gestora del transport interurbà i amb la Generalitat de 
Catalunya  incorporar les línies L3 i L4 a les línies interurbanes a partir del 1 
d’abril de 2016.  Addicionalment, es prorrogarà forçosament el contracte de 
les línies L1 i L2 amb l’empresa gestora actualment del transport urbà, en 
espera que hi hagi un nou concurs.  
 
11. Els costos anuals de les línies L1 i L2, per una banda, L3 i L4, per 
l’altra, es reparteixen proporcionalment en funció dels paràmetres següents: 
 
• En funció dels vehicles assignats a cada línia: L’amortització - 

finançament en material mòbil, les assegurances dels vehicles, la neteja 
de flota e instal·lacions, vigilància i lloguer de cotxeres. 

• En funció dels conductors assignats a cada línia: Personal, vestuari de 
personal, personal no directe. 

• En funció dels quilòmetres de cada línia: Combustible, pneumàtics, 
manteniment i reparacions del material mòbil, estimació de despeses 
generals, lubricants i greixos, serveis professionals exteriors, audit extern 
mensual. 

• En funció dels viatgers de cada línia, a partir de les últimes a partir de les 
últimes dades definitives disponibles a data d’avui, i que son de 2014: 
bitlletatge i comercialització de títols de transport, repercussió anual ISC. 

• Trenet turístic: Servei no inclòs  a la sentència del TSJC, i per tant, es 
manté en les línies L1 i L2. 

 
 
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. 
 



 

 

D’acord amb les competències previstes en el Text refós de la Llei municipal 
de règim local de Catalunya, aquest Ple de l’Ajuntament aprova el següent 
 

ACORD: 
 
“PRIMER.  APROVAR la pròrroga del contracte administratiu amb l’empresa 
Transports Ciutat Comtal, SA, per al servei de transport públic col·lectiu urbà 
de viatgers del municipi de Vilanova i la Geltrú per les línies L1 i L2 fins que 
aquest Ajuntament realitzi una nova adjudicació, segons està establert a la 
clàusula 38 del Plec de Clàusules administratives. 
 
SEGON. PUBLICAR al diari oficial de la Unió Europea l’anunci de Serveis 
especials de transport de passatgers per carretera relatiu a un contracte de 
servei públic, segons s’estableix a l’article 7, apartat 2, del reglament  n. 
1370/2007 i segons document adjunt. 

TERCER. APROVAR en data 1 d’abril de 2016, la incorporació de les línies L3 
i L4 a les concessions de transport públic col·lectiu interurbà V-2963 i V-6418, 
actualment adjudicades a l’empresa Teresa y José Plana empresa Plana, SL.  
 
QUART.  RATIFICAR la signatura del conveni, que s’adjunta, entre el 
Departament de Territori i Sostenibilitat de l'Administració de la Generalitat de  
Catalunya, l’Autoritat del Transport Metropolità, l’Ajuntament de Vilanova i la 
Geltrú i l’empresa Teresa y José Plana Empresa Plana, SL per a la prestació 
dels serveis de transport de viatgers per carretera a Vilanova i la Geltrú. I 
REVOCAR el decret de l’alcaldia de 31 de juliol de 2015, que decretava la 
suspensió de les línies L3 i L4 a la zona est de la ciutat.  
 
CINQUÈ. APROVAR el cost anual del servei públic de transport col·lectiu urbà 
de viatgers, de les línies L1 i L2,  en euros de 2015, segons la següent taula: 
 

      
 COST DEL SERVEI ANY  sense IVA  1.245.283,39€ 

      
   

a ) 
 COST DE COTXERES, MATERIAL MÒBIL I ALTRES 
EQUIPAMENTS (Cm ) 58.346,20 € 

a1     Costos no revisables  
 Amortització - finançament de la inversió en instal.lacions 0 

 Amortització - finançament en material mòbil 
           

57.200,75 €  

 
Amortització - finançament de altres equips i instal.lacions 
necessàries 

                 
1.145,45    

b )  COST D'OPERACIÓ ( Co ) 1.049.567,02 € 
      

b1  Costos revisables segon X ( Clàusula 3 )  



 

 

 Total cost empresa personal de conducció-percepció 537.286,21 € 

 
Personal no directe ( excloent personal de conducció-percepció i 
taller ) 38.706,95 € 

b2 Costos revisables segon Y ( Clàusula 3 )  
 Combustible 272.972,966 € 

b3 Costos revisables segon M ( Clàusula 3 )  
 Assegurances 33.511,33 € 

b4 Costos revisables segon K ( Clàusula 3 )  
 Pneumàtics 10.562,50 € 

b5 Costos revisables segon Z ( Clàusula 3 )  
 Vestuari del personal 2.899,82 € 

 
Manteniment i reparacions del material mòbil ( incloent ma d'obra 
de taller ) 73.139,18 € 

 Billetatge i comercialització dels títols de transports 8.148,00 € 
 Neteja de flota e instalacions 24.526,58 € 
 Vigilància de cotxeres 1.617,76 € 
 Estimació de despeses generals 4.902,19 € 
 Lubricants i greixos 7.050,74 € 
 Lloguer de cotxeres 19.944,31 € 
 Serveis professionals exteriors 14.298,48 € 

c ) ALTRES DESPESES A JUSTIFICAR 55.903,04 € 
c1 Costos revisables segon Z  ( Clàusula 3 )  

 Repercussió càlcul anual ISC 7.168,30 € 
 Audit extern mensual de les variables definitòries del servei 9.333,60 € 
 Estudi de mobilitat residents ( quinquennal ) 0,00 € 
 Estudi de mobilitat no residents ( quinquennal ) 0,00 € 
 Trenet turístic 7.914,12 € 

c2 Costos no revisables  

 
Repercussió elaboració Plec de Condicions i execució Estudis 
Mobilitat 0,00 € 

 Despeses de promoció i de control del servei ( 3% sobre Co ) 31.487,01 € 
 IVA no compensable de l'exercici  
 Altres despeses derivades d'accions no previstes al exercici  

d )  COST EN CONCEPTE DE BENEFICI EMPRESARIAL 81.467,14 € 
    7,0  % sobre Cm+Co+Ca com a BENEFICI EMPRESARIAL 81.467,14 € 

 
Els costos de personal, són provisionals i caldrà actualitzar-los tant bon punt 
es determinin els conductors a subrogar a les línies L3 i L4.  
 
SISÈ. APROVAR els cost anual del servei públic de transport col·lectiu de 
viatgers de les línies L3 i L4 integrades a les concessions interurbanes V-2963 
o V-6418, en euros de 2015,   segons la següent taula: 
 

COSTOS DEL SERVEI sense IVA (EUROS) 703.618,33€  

Cm 
COST DE COTXERES, MATERIAL MÒBIL I ALTRES 
EQUIPAMENTS  11.396,75 €  



 

 

  Amortització – finançament de la inversió en instal·lacions                  0,00 €  
  Amortització – finançament en material mòbil                  0,00 €  

 
  

Amortització – finançament d’altres equips i instal·lacions 
necessàries (validadores, radiocomunicació, SAEI)                  0,00 €  

  Lloguer o finançament de cotxeres 11.396,75 €  
Co COST D’OPERACIÓ  618.296,73 €  
         Costos revisables funció d’hores de servei:    
  Total cost empresa personal de conducció – percepció 340.000,00 €  

  
Personal no directe (excloent personal de conducció-percepció i 
taller) 24.883,04 €  

         Costos revisables funció de km realitzats:    
  Combustible 151.648,63 €  
  Pneumàtics 5.867,94 €  

  

Manteniments i reparacions del material mòbil (incloent ma 
d’obra de taller, instal·lacions i cotxeres) i del sistema de 
billetatge i validació i SAEI 40.632,07 € 

 

  Lubricants i greixos 3.917,00 €  

  
         Costos en forma de partida anual i revisables segons 
IPC:    

  Assegurances 19.149,33 €  
  Vestuari del personal 1.864,17 €  
  Billetatge i comercialització de títols de transport 4.728,11 €  
  Neteja de flota i instal·lacions 14.015,19 €  
  Vigilància (si procedeix) de les cotxeres 924,43 €  
  Estimació de despeses generals i despeses fixes  2.723,38 €  
  Serveis professionals exteriors 7.943,44 €  
Ca ALTRES DESPESES A JUSTIFICAR  27.893,74 €  

  
    Costos en forma de partida màxima anual i revisables 
segons IPC:    

  Audit extern mensual de les variables definitories del servei 5.185,23 €  
  Repercussió càlcul anual ISC 4.159,61 €  
           Costos no revisables    
  Despeses de promoció i control del servei (3% Co) 18.548,90 €  
  Altres despeses derivades d’accions no previstes al exercici     
Cb COST EN CONCEPTE DE BENEFICI EMPERSARIAL    

  
  7% provisional sobre Cm+Co+Ca executat com a BENEFICI 
EMPRESARIAl.  46.031,11 €  

 
Els costos de personal, són provisionals i caldrà actualitzar-los tant bon punt 
es determinin els conductors a subrogar a les línies L3 i L4.  
 
SETÈ. APROVAR que les diferències econòmiques del període de suspensió 
temporal, de les línies L3 i L4, des de el 14 de setembre de 2015 fins el 4 
d’octubre de 2015 es resoldran a la liquidació de l’any 2015. 



 

 

 
VUITÈ. APROVAR a partir de l’1 d’abril de 2016,  la subrogació de 9 
conductors - perceptors - mecànics de Transports Ciutat Comtal, SA a les 
concessions interurbanes V-2963 i V-6418. Aquestes persones que passaran 
a l’actual empresa titular del servei,  hauran de ser les que en el període 
comprès des del 8 de març de 2015 al 7 de març del 2016 hagin prestat més 
serveis a les línies L3 i L4. Entre ells, haurà d’haver un mecànic.  
 
NOVÈ.  APROVAR a partir de l’1 d’abril de 2016, l’assignació de vehicles a les 
concessions interurbanes V-2963 i V-6418,  segons el següent detall: 
 

VEHÍCLES  VILANOVA  L3 – L4         Capacitat de Transport 

NUM MODEL MATRICULA Data 
Total  
pax Seients Cond. Dret 

714 MAN NM 223 F 7327 CZS 07/09/2004 59 16 1 43 

715 MAN NM 223 F 7298 CZS 07/09/2004 59 16 1 43 

716 MAN NM 223 F 7337 CZS 07/09/2004 59 16 1 43 

717 MAN NM 223 F 7321 CZS 07/09/2004 59 16 1 43 
 
 

DESÈ. ESTABLIR que els títols de transport propis de Vilanova i la Geltrú 
actualment, T-10, T-activa i T-verda, seran d’ús de les línies L1, L2, L3 i L4. 
Les empreses que acceptin els títols propis en els serveis de bus a Vilanova i 
la Geltrú és previst que subscriguin un conveni/contracte en el termini màxim 
d’un mes a comptar de la signatura del Conveni indicat al punt QUART 
d’aquesta proposta, per a l’edició i distribució conjunta d’aquests títols, de tal 
manera que els ingressos de la venda de títols propis es reparteixin 
proporcionalment entre els diferents operadors en funció de la utilització de 
títols propis l’any precedent en les línies que cada operador gestioni.  

En el cas que, a data ú d’abril de 2016, no s’hagi arribat a un acord entre les 
parts, l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, procedirà a determinar la forma de 
repartiment de responsabilitats, deures i drets, atenent a criteris d’eficiència i 
proporcionalitat.  

 
ONZÈ. ACTUALITZAR provisionalment el pagament de la subvenció mensual  
corresponent a les línies L1 i L2, a l’empresa Transports Ciutat Comtal, SA, 
amb validesa a partir de l’ú d’abril de 2016 per import de 55.292,83 €/mes, que 
s’obté del càlcul: 
 
86.551 € subvenció actual * 1.245.283,99 / (1.245.283,99€ + 703.618,33€) = 
55.292,83€ /mes, amb data de finalització a 31/12/2016. 
 



 

 

L’import de subvenció per a l’any 2016 a partir de l’ú d’abril de les línies L1 i 
L2 són: 497.635,47 €.   
 
DOTZÈ. APROVAR provisionalment el pagament de la subvenció mensual 
corresponent a les línies L3 i L4, a l’empresa José Plana Empresa Plana, SL, 
amb validesa a partir de l’ú d’abril de 2016 per import de 31.258,17 €/mes, que 
s’obté del càlcul: 
 
86.551 € subvenció actual – 55.292,83 € subvenció L1 i L2 = 31.258,17 € / 
mes, amb data de finalització a 31/12/2016. 
 
L’import  de subvenció per a l’any 2016 a partir de l’ú d’abril de les línies L3 i 
L4 són: 281.323,53 € 
 
TRETZÈ. APROVAR que aquests imports aniran a càrrec de la partida: 
54.4411.2279900, Contracte Transport urbà de viatgers 
 
CATORZÈ. DELEGAR en la JUNTA DE GOVERN LOCAL per a que dugui a 
terme qualsevol acte necessari per a la tramitació i formalització dels acords 
precedents. 
 
QUINZÈ. NOTIFICAR aquesta proposta a al Tribunal Superior de Justícia de 
Catalunya, a la Generalitat de Catalunya, a José Plana, Empresa Plana, SL  i 
a Transports Ciutat Comtal, SA.” 
 
Es vota la proposta, la qual s’aprova amb el resultat següent: 
 
   Vots a favor:  CiU (5), PSC (5), C’s (2) i PP (1) =  13 vots 
   Abstencions:  CUP (5), ERC (4) i SOM VNG (2) = 11 vots 

 
 
CONTROL DELS ÒRGANS DE LA CORPORACIÓ: 
 
16. ALCALDIA. DONAR COMPTE DE LA RENÚNCIA DEL SR. 

GERARD FIGUERAS I ALBÀ COM A REGIDOR D’AQUEST 
AJUNTAMENT.  (EXP. 78/2016-SEC) 

 
Vist l’escrit presentat pel Sr. GERARD FIGUERAS I ALBÀ, en data 20 de 
febrer de 2016, pel qual renuncia al seu càrrec de regidor d’aquest 
Ajuntament. 
 
Es proposa al Ple de l’Ajuntament: 
 



 

 

“PRIMER. Donar compte de la renúncia al càrrec de regidor del Sr. GERARD 
FIGUERAS I ALBÀ, i donar-se la Corporació per assabentada de l’existència 
de la corresponent vacant de regidor/a, declarant-la a la Junta Electoral 
Central, a l’efecte de procedir a la seva substitució, segons l’article 182 de la 
Llei Orgànica del règim  electoral general. 
 
SEGON. Sol·licitar a la Junta Electoral Central la credencial acreditativa de la 
condició d’electe de la persona a la qual li correspondrà cobrir la vacant.” 
 
El Ple de l’Ajuntament es dóna per assabentat. 
 
 

17. SECRETARIA GENERAL. DONAR COMPTE DEL DECRET DE 
MODIFICACIÓ DELS REPRESENTANTS DE LA CUP AL 
CONSELL RECTOR DE L’IMET. (EXP. 235/2015-SEC) 

 
ES DÓNA COMPTE DEL DECRET DE L’ALCALDESSA SEGÜENT: 
 
Relació de fets 
 
I. Atès que en el Ple ordinari de data 27 de juliol de 2015 es va aprovar la 

designació de la Sra. Berta Belaskoain Comaposada com a representant 
titular del grup municipal de la CUP i el Sr. Raimon Ràfols Florenciano com 
a representant suplent del mateix grup en el Consell Rector de l’Institut 
Municipal d’Educació i Treball (IMET). 

 
II. Atès que en data 28 de gener de 2015 el Sr. Raimon Ràfols Florenciano, 

ha presentat una sol·licitud al registre d’entrada de l’Ajuntament de 
Vilanova i la Geltrú en la que demana ser el regidor titular del grup 
municipal de la CUP al Consell Rector de l’IMET i que la regidora Sra. 
Berta Belaskoian Comaposada passi a ser la suplent. 

 
Fonaments de dret 
 
− Reglament Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals,  aprovat 

per Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre. 
 

− Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya. 
 
Per tot això,  
 
RESOLC: 
 



 

 

“PRIMER. Designar el Sr. Raimon Ràfols Florenciano com a representant 
titular del grup municipal de la CUP i a la Sra. Berta Belaskoian Comaposada 
com a representant suplent del mateix grup en el Consell Rector de l’IMET. 
 
SEGON. NOTIFICAR al Sr. Raimon Ràfols Florenciano, a la Sra. Berta 
Belaskoain Comaposada  i al Consell Rector de l’IMET. 
 
TERCER. DONAR COMPTE d’aquesta resolució al proper Ple.” 
 
El Ple de l’Ajuntament es dóna per assabentat. 
 

 
18. INTERVENCIÓ. DONAR COMPTE DE LES MODIFICACIONS DE 

CRÈDIT NÚMS. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 I 
36/2015, APROVADES PER DECRET.  (EXP. 99/2015-INT) 

 
DONAR COMPTE al Ple de l’Ajuntament dels expedients de modificació de 
crèdit núms. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 i 36 
corresponents al Pressupost municipal de l’Ajuntament, aprovats per Decret, 
corresponents a l’exercici de 2015,  d’acord amb el que disposa la base 6.2.c) 
de les Bases d’execució del Pressupost vigent. 
 
Es DÓNA COMPTE  al Ple de la Corporació dels Decrets següents: 
 
 
“DECRET DE LA  REGIDORA  DELEGADA de 28 de juliol de 2015 
 
Identificació de l’expedient 
Núm.exp.: 000070/2015-INT 
 
Relació de fets 
 
Vistes les propostes de modificació de crèdits del pressupost municipal 
presentades per la Regidoria de Recursos Humans que figuren a l´expedient. 
 
Vistos els informes d´Intervenció. 
 
Fonaments de dret 
 
1. RD Legislatiu 2/2004 de 5 de març, Text refós de la llei reguladora 
d´hisendes locals (art. 172 i ss) 
 
2. - RD 500/1990 de 20 d´abril (art. 34 i ss) 
 



 

 

3. - Bases d´execució del pressupost 
 
4. - El Decret de l’alcaldessa, de data 7 de juliol de 2015, de delegació de 
competències, disposa les facultats específiques de la delegació general de 
gestió i resolució efectuada a favor de la segona tinenta d´Alcaldia i presidenta 
de l´Àrea de Serveis Centrals, Seguretat i Hisenda, Sra. GLÒRIA GARCÍA I 
PRIETO. 
 
Per tot això, RESOLC: 
 
PRIMER. Aprovar l´expedient de modificació de crèdits del pressupost 
municipal núm. 21/2015, corresponent a Transferències de crèdit, per un 
import de 55.183,51 euros 
 
SEGON. Donar compte al Ple municipal, d´acord amb les bases d´execució  
del pressupost vigent. 
 
Ho mana i signa la regidora delegada, davant meu, el secretari.” 
 
 
Expedient 21/2015  
 

 
PROPOSTA MODIFICACIÓ PRESSUPOST VIGENT 

 
 
Justificació de la modificació 
 
Adscripció com a Cap de Servei de Projectes d’Alcaldia 
 
 
Proposta de la modificació 
 
- Transferències d’import entre aplicacions de despeses 
 

Aplicació de 
despesa 

Concepte 
d’origen 

Import Aplicació de 
despesa 

Concepte de 
destí 

Import 

10.4300.12000 Sous i salaris 
Prom.Econòmica 

20.806,84 01.9200.12010 Sous i salaris 
Alcaldia 

20.806,84 

10.4300.16000 Seguretat Social 
Prom.Econòmica 

6.033,98 01.9200.16000 Seg.Social 
Alcaldia 

6.033,98 

      
 Total 26.840,82  Total 26.840,82 

 
 

PROPOSTA MODIFICACIÓ PRESSUPOST VIGENT 
 
 
Justificació de la modificació 



 

 

 
Determinació Complement Específic del lloc de treball Tècnic Especialista de 
Comunicació del Departament d’ALCALDIA 
 
 
Proposta de la modificació 
 
- Transferències d’import entre aplicacions de despeses 
 

Aplicació de 
despesa 

Concepte 
d’origen 

Import Aplicació de 
despesa 

Concepte de 
destí 

Import 

22.9230.12000 Sous i salaris 
Servei d’Atenció 
Ciutadana 

680,40 01.9200.12010 Sous i salaris 
Alcaldia 

680,40 

22.9230.16000 Seguretat Social 
Servei d’Atenció 
Ciutadana  
 

221,13 01.9200.16000 Seg.Social 
Alcaldia 

221,13 

      
 Total 901,53  Total 901,53 

 
 

PROPOSTA MODIFICACIÓ PRESSUPOST VIGENT 
 
 
Justificació de la modificació 
 
Adscripció Tècnic Mig de Cultura A2-23 
 
 
Proposta de la modificació 
 
- Transferències d’import entre aplicacions de despeses 
 

Aplicació de 
despesa 

Concepte 
d’origen 

Import Aplicació de 
despesa 

Concepte de 
destí 

Import 

01.9200.12010 Sous i salaris 
Alcaldia 

20.710,31 31.3300.12000 Sous i salaris 
Cultura 

20.710,31 

01.9200.16000 Seguretat Social 
Alcaldia 
 

6.730,85 31.3300.16000 Seg.Social 
Cultura 

6.730,85 

      
 Total 27.441,16  Total 27.441,16 

 
 
 
 
“DECRET DE  LA REGIDORA DELEGADA de 28 de juliol de 2015 
 
 
Identificació de l’expedient 
Núm.exp.: 000072/2015-INT 



 

 

 
Relació de fets 
 
Vista la proposta de modificació de crèdits del pressupost municipal 
presentada per la Regidoria de Recursos Humans que figuren a l´expedient. 
 
Vist l´ informe d´Intervenció. 
 
Fonaments de dret 
 
1. - RD Legislatiu 2/2004 de 5 de març. Text refós de la llei reguladora 
d´hisendes locals (art. 172 i ss) 
 
2. - RD 500/1990 de 20 d´abril (art. 34 i ss) 
 
3. - Bases d´execució del pressupost 
 
4. - El Decret de l’alcaldessa, de data 7 de juliol de 2015, de delegació de 
competències, disposa les facultats específiques de la delegació general de 
gestió i resoució efectuada a favor de la segona tineta d´Alcaldia i presidenta 
de l´Àrea de Serveis Centrals, Seguretat i Hisenda, Sra. GLÒRIA GARCÍA I 
PRIETO. 
 
Per tot això, RESOLC: 
 
PRIMER. Aprovar l´expedient de modificació de crèdits del pressupost 
municipal núm. 22/2015 corresponent a Transferències de crèdit, per un 
import de 16.164,- euros. 
 
SEGON. Donar compte al Ple municipal, d´acord amb les bases d´execució 
del pressupost vigent. 
 
Ho mana i signa la regidora delegada, davant meu, el secretari.” 
 
Expedient 22/2015  
 
 

PROPOSTA MODIFICACIÓ PRESSUPOST VIGENT 
 
 
Justificació de la modificació 
 
Encàrrec de gestió a VNG Aparcaments per funcions de secretaria del portaveu del 
govern 
 
 



 

 

Proposta de la modificació 
 
- Transferències d’import entre aplicacions de despeses 
 

Aplicació de 
despesa 

Concepte 
d’origen 

Import Aplicació de 
despesa 

Concepte de 
destí 

Import 

20.9310.12000 Sous i salaris 
Hisenda 

16.164,00 03.9201.2250000 Encàrrec de 
gestió 

16.164,00 

      
      
 Total 16.164,00  Total 16.164,00 

 
 
 
 
“DECRET DE  LA REGIDORA DELEGADA de  31 de juliol de 2015 
 
 
Identificació de l’expedient 
Núm.exp.: 000071/2015-INT 
 
Relació de fets 
 
Vista la proposta de modificació de crèdits del pressupost municipal 
presentada per la Regidoria de Recursos Humans que figura a l´expedient. 
 
Vist l´ informe d´Intervenció. 
 
Fonaments de dret 
 
1. - RD Legislatiu 2/2004 de 5 de març. Text refós de la llei reguladora 
d´hisendes locals (art. 172 i ss) 
 
2. - RD 500/1990 de 20 d´abril (art. 34 i ss) 
 
3. - Bases d´execució del pressupost 
 
4.- El Decret de l’alcaldessa, de data 7 de juliol de 2015, de delegació de 
competències, disposa les facultats específiques de la delegació general de 
gestió i resolució efectuada a favor de la segona tinenta d’Alcaldia i presidenta 
de l’Àrea de Serveis Centrals, Seguretat i Hisenda, Sra. GLÒRIA GARCÍA I 
PRIETO. 
 
Per tot això, RESOLC: 
 



 

 

PRIMER. Aprovar l´expedient de modificació de crèdits del pressupost 
municipal núm. 23/2015, corresponent a generació de crèdit, per un import de 
230.269,96 euros. 
 
SEGON. Donar compte al Ple municipal, d´acord amb les bases d´execució 
del pressupost vigent. 
 
Ho mana i signa la regidora delegada, davant meu, el secretari.” 
 
 
Expedient 23/2015  
 

PROPOSTA MODIFICACIÓ PRESSUPOST VIGENT 
 
 
Justificació de la modificació 
 
Modificació de crèdit núm. 23/2015 
 
 
Proposta de la modificació 
 
- Majors o noves despeses per concessió de subvenció no prevista en pressupost 
 
Aplicació 
d’ingrés 

Concepte 
d’ingrés 

Import Aplicació de 
despesa 

Concepte de 
despesa 

Import 

20.45050 Plans 
d’ocupació 

230.269,96    04.2410.4000 Plans 
d’ocupació 

154.698,96 

   04.2410.16000 Seg.Social Plans 
d’Ocupació 

55.171,00 

   04.9202.2260603 Formació i 
asseg. 

20.400,00 

 Total 230.269,96  Total 230.269,96 
 
 
 
“DECRET DE LA REGIDORA DELEGADA de 31 de juliol de 2015 
 
Identificació de l’expedient 
Núm.exp.: 000074/2015-INT 
 
Relació de fets 
 
Vistes les propostes de modificació de crèdits del pressupost municipal 
presentades per  les Regidories de Serveis viaris i de Seguretat i protecció 
ciutadana que figura a l´expedient. 
 
Vistos els informes d’Intervenció 



 

 

 
Fonaments de dret 
 
1. - RD Legislatiu 2/2004 de 5 de març, text refós de la llei reguladora 
d’hisendes locals (art. 172 i ss) 
 
2 - RD 500/1990 de 20 d’abril (art. 34 i ss.) 
 
3.- Bases d’execució del pressupost 
 
4.- El Decret de l’alcaldessa, de data 7 de juliol de 2015, de delegació de 
competències, disposa les facultats específiques de la delegació general de 
gestió i resolució efectuada a favor de la segona tinenta d’Alcaldia i presidenta 
de l’Àrea de Serveis Centrals, Seguretat i Hisenda, Sra. GLÒRIA GARCÍA I 
PRIETO. 
 
Per tot això, RESOLC: 
 
PRIMER. Aprovar l’expedient de modificació de crèdits del pressupost 
municipal núm. 24/2015, corresponent a Transferències de crèdit, per un 
import total de 35.000,-euros. 
 
SEGON. Donar compte al Ple municipal, d’acord amb les bases d’execució del 
pressupost vigent. 
 
Ho mana i signa la regidora delegada, davant meu , el secretari.” 
 
 
 
 
Expedient 24/2015  
 

PROPOSTA MODIFICACIÓ PRESSUPOST VIGENT 
 
Justificació de la modificació 
 
Proposta de modificació de crèdit 
 
Proposta de la modificació 
 
- Transferències d’import entre aplicacions de despeses 
 
Aplicació de 

despesa 
Concepte 
d’origen 

Import Aplicació de 
despesa 

Concepte de 
destí 

Import 

52165021002 Conservació 
instal·lacions 
elèctriques i 

20.000 5316212270000 Punt Net 20.000 



 

 

enllumenat 
públic 

      
 Total 20.000  Total 20.000 
 
 
 

PROPOSTA MODIFICACIÓ PRESSUPOST VIGENT 
 
Justificació de la modificació 
 
1. Atès que el pressupost 2015 de la Regidoria de Seguretat i Protecció Ciutadana 
conté una partida del capítol II destinada a les despeses de la Flota de Vehicles 
Policials (05.1300.20400). 
 
2. Atès que a principis d’any es va generar un contret per fer front al pagament del 
leasing de la grua municipal. 
 
3. Atès que l’esmentat leasing ha finalitzat i ha quedat un romanent a la partida Flota 
de Vehicles Policials. 
 
4. Atès que la partida 05.1301.22000 Unitat Administrativa està suportant més 
despeses de les previstes. 
 
Proposta de la modificació 
 
- Transferències d’import entre aplicacions de despeses 
 
Aplicació de 

despesa 
Concepte 
d’origen 

Import Aplicació de 
despesa 

Concepte de 
destí 

Import 

05.1300.20400 Flota vehicles 
policials 

15.000 05.1301.22000 Unitat 
Administrativa 

15.000 

      
 Total 15.000  Total 15.000 
 
 
 
“DECRET DE LA  REGIDORA  DELEGADA de 24 de setembre de 2015 
 
Identificació de l’expedient 
Núm.exp.: 000080/2015-INT 
 
Relació de fets 
 
Vistes les propostes de modificacions de crèdits del pressupost municipal 
presentades per la Regidoria de Recursos Humans que figura a l’expedient. 
 
Vistos els informes d’Intervenció. 
 



 

 

Fonaments jurídics 
 
1. – RD Legislatiu 2/2004 de 5 de març, text refós de la llei reguladora 
d’hisendes locals (art. 172 i ss) 
 
2 . – RD 500/1990 de 20 d’abril (art. 34 i ss.) 
 
3. – Bases d’execució del pressupost 
 
4. – El Decret de l’alcaldessa, de data 7 de juliol de 2015, de delegació de 
competències, disposa les facultats específiques de la delegació general de 
gestió i resolució efectuada a favor de la segona tinenta d’Alcaldia i presidenta 
de l’Àrea de Serveis Centrals, Seguretat i Hisenda, Sra. GLÒRIA GARCÍA I 
PRIETO. 
 
Per tot això, RESOLC: 
 
PRIMER. Aprovar l’expedient de modificació de crèdits del pressupost 
municipal núm. 25/2015, corresponent a transferències de crèdit, per un 
import total de 67.891,29 euros. 
 
SEGON. Donar compte al Ple municipal, d’acord amb les bases d’execució del 
pressupost vigent. 
 
Ho mana i signa la regidora delegada, davant meu, la secretària accidental.” 
 
 
 
 
 
 
Expedient 25/2015  
 
 

PROPOSTA MODIFICACIÓ PRESSUPOST VIGENT 
 
 
Justificació de la modificació 
 
Adscripció Cap de Servei de gestió de subvencions 
 
 
Proposta de la modificació 
 
- Transferències d’import entre aplicacions de despeses 
 

Aplicació de Concepte Import Aplicació de Concepte de Import 



 

 

despesa d’origen despesa destí 
 

32.320.12000 
Sou Servei 
d’Escoles 
Municipals 

 
 18.637,68 

 
02.920.12000 

Sou Compres, 
Contractació i 
Serveis 
Generals 

 
18.637,68 

 Seguretat 
Social 
Servei 
d’Escoles 
Municipals 

 
6.057,25 

 
02.920.16000 

Seguretat Social 
Compres, 
Contractació i 
Serveis 
Generals 

 
6.057,25 

      
 Total 24.694,93  Total 24.694,93 
 
 

 
 

PROPOSTA MODIFICACIÓ PRESSUPOST VIGENT 
 
 
Justificació de la modificació 
 
Adscripció Sra. Lourdes Escrigas a un lloc de segona activitat. 
 
 
Proposta de la modificació 
 
- Transferències d’import entre aplicacions de despeses 
 

Aplicació de 
despesa 

Concepte 
d’origen 

Import Aplicació de 
despesa 

Concepte de 
destí 

Import 

 
20.934.12000 

Sou Servei 
Gestió 
Tributària i 
Recaptació 

 
10.224,25 

 
31.3300.12000 

 
Sou Cultura 

 
10.224,25 

 
20.934.16000 

Seguretat 
Social 
Servei 
Gestió 
Tributària i 
Recaptació 

 
3.322,88 

 
31.3300.16000 

 
Seguretat Social  
Cultura 

 
3.322,88 

 
42.170.12000 

Sou Medi 
Ambient 

 
1.366,20 

 
31.3300.12000 

 
Sou Cultura 

 
1.366,20 

 
42.170.16000 

Seguretat 
Social Medi 
Ambient 

 
444,02 

 
31.3300.16000 

 
Seguretat Social 
Cultura 

 
444,02 

      
      

 Total  15.357,35  Total 15.357,35 
 
 

PROPOSTA MODIFICACIÓ PRESSUPOST VIGENT 
 
 
Justificació de la modificació 
 



 

 

Adscripció Eva Bolaño al lloc de treball de Directora de Mercats Municipals. 
 
 
Proposta de la modificació 
 
- Transferències d’import entre aplicacions de despeses 
 

Aplicació de 
despesa 

Concepte 
d’origen 

Import Aplicació de 
despesa 

Concepte de 
destí 

Import 

 
34.313.12000 

 
Sou Salut 

 
10.224,25 

 
31.3300.12000 

 
Sou Promoció 
Econòmica i 
Turisme 

 
10.224,25 

 
34.313.16000 

 
Seguretat 
Social Salut 

 
3.322,88 

 
31.3300.16000 

 
Seguretat Social 
Promoció 
Econòmica i 
Turisme 

 
3.322,88 

 
01.920.12000 

 
Sou Alcaldia 

 
281,58 

 
31.3300.12000 

 
Sou Promoció 
Econòmica i 
Turisme  

 
281,58 

 
01.920.16000 

 
Seguretat 
Social 
Alcaldia 

 
91,51 

 
31.3300.16000 

Seguretat Social 
Promoció 
Econòmica i 
Turisme 

 
91,51 

      
      

 Total  13.920,22  Total 13.920,22 
 
 
 
 



 

 

PROPOSTA MODIFICACIÓ PRESSUPOST VIGENT 
 
 
Justificació de la modificació 
 
Adscripció Sr. Fermí Roca al lloc de treb all de Tècnic Especialista Gestió Tributària. 
 
 
Proposta de la modificació 
 
- Transferències d’import entre aplicacions de despeses 
 

Aplicació de 
despesa 

Concepte 
d’origen 

Import Aplicació de 
despesa 

Concepte de 
destí 

Import 

 
10.430.12000 

Sou Servei 
Promoció 
Econòmica i 
Turisme 

 
10.504,75 

 
20.934.12000 

 
Sou Hisenda 

 
10.504,75 

 
10.430.16000 

Seguretat 
Social 
Promoció 
Econòmica i 
Turisme 

 
3.414,04 

 
20.934.16000 

 
Seguretat Social  
Hisenda 

 
3.414,04 

      
      
      
      

 Total  13.918,79  Total  
13.918,79 

 
 
 
“DECRET DE LA REGIDORA  DELEGADA de 9 de setembre de 2015 
 
Identificació de l’expedient 
Núm.exp.: 000079/2015-INT 
 
 
Relació de fets 
 
1. - Vista la proposta de modificació de crèdits del pressupost municipal 
presentada per la Regidoria de Serveis Socials que figura a l’expedient. 
 
2. - Vist l’informe d’Intervenció. 
 
Fonaments de dret 
 
1. - RD Legislatiu 2/2004 de 5 de març, text refós de la llei reguladora 
d’hisendes locals (art. 172 i ss) 
 



 

 

2. - RD 500/1990 de 20 d’abril (art. 34 i ss.) 
 
3. - Bases d’execució del pressupost 
 
4.- El Decret de l’alcaldessa, de data 7 de juliol de 2015, de delegació de 
competències, disposa les facultats específiques de la delegació general de 
gestió i resolució efectuada a favor de la segona tinenta d’Alcaldia i presidenta 
de l’Àrea de Serveis Centrals, Seguretat i Hisenda, Sra. GLÒRIA GARCÍA I 
PRIETO. 
 
Per tot això, RESOLC: 
 
PRIMER. Aprovar l’expedient de modificació de crèdits del pressupost 
municipal núm. 26, corresponent a generació de crèdit, per un import total de 
80.697,52 euros. 
 
SEGON. Donar compte al Ple municipal, d’acord amb les bases d’execució del 
pressupost vigent. 
 
Ho mana i signa la regidora delegada, davant meu, la secretària accidental.” 
 
 
Expedient 26/2015 
 
 

PROPOSTA MODIFICACIÓ PRESSUPOST VIGENT 
 
 
Justificació de la modificació 
 
Aportació econòmica corresponent al finançament del Pla Local d’Inclusió Social 
inclòs a la Fitxa núm. 8 del protocol addicional de concreció per al 2015 del Contracte 
Programa per a la coordinació, la cooperació i la col·laboració entre el Departament 
de Benestar i Família i l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú en matèria de Serveis 
Socials, altres programes relatius al benestar social i polítiques d’igualtat, subscrit 
l’any 2012. 
 
 
Proposta de la modificació 
 
- Majors o noves despeses per concessió de subvenció no prevista en pressupost 
 
Aplicació 
d’ingrés 

Concepte d’ingrés Import Aplicació de 
despesa 

Concepte de 
despesa 

Import 

 
35.45010 

Aportació 
Generalitat Fitxa 8 
Contracte 
Programa Benestar 

 
80.697,52 

 
35.2312.25003 

 
CSP, Serveis 
dependència i 
gent gran 

 
80.697,52 



 

 

i Família 
      
 Total 80.697,52  Total 80.697,52 
 
 
 
“DECRET DE LA  REGIDORA  DELEGADA de 24 de setembre de 2015 
 
Identificació de l’expedient 
Núm.exp.: 000082/2015-INT 
 
Relació de fets 
 
1. - Vista la proposta de modificació de crèdits del pressupost municipal 
presentada per la Regidoria d´ Hisenda que figura a l’expedient. 
 
2. - Vist l’informe d’Intervenció. 
 
Fonaments de dret 
 
1. - RD Legislatiu 2/2004 de 5 de març, text refós de la llei reguladora 
d’hisendes locals (art. 172 i ss) 
 
2. - RD 500/1990 de 20 d’abril (art. 34 i ss.) 
 
3. - Bases d’execució del pressupost 
 
4. - El Decret de l’alcaldessa, de data 7 de juliol de 2015, de delegació de 
competències, disposa les facultats específiques de la delegació general de 
gestió i resolució efectuada a favor de la segona tinenta d’Alcaldia i presidenta 
de l’Àrea de Serveis Centrals, Seguretat i Hisenda, Sra. GLÒRIA GARCÍA I 
PRIETO. 
 
Per tot això, RESOLC: 
 
PRIMER. Aprovar l’expedient de modificació de crèdits del pressupost 
municipal núm. 28/2015, corresponent a generació de crèdit , per un import 
total de 115.677,72 euros. 
 
SEGON. Donar compte al Ple municipal, d’acord amb les bases d’execució del 
pressupost vigent. 
 
Ho mana i signa la regidora delegada, davant meu, la secretària accidental.” 
 
 
 



 

 

Expedient 28/2015  
 
 

PROPOSTA MODIFICACIÓ PRESSUPOST VIGENT 
 
 
Justificació de la modificació 
 
Sol·licitud programa Treball i Formació PRMI (EMO 244-2015) 
 
 
Proposta de la modificació 
 
- Majors o noves despeses per concessió de subvenció no prevista en pressupost 
 
Aplicació 
d’ingrés 

Concepte 
d’ingrés 

Import Aplicació de 
despesa 

Concepte de 
despesa 

Import 

 
20.45051 

 
Generalitat SOC 

 
115.677,72 

 
04.2410.14003 

Projecte 
Ocupació PRMI 

 
83.299,44 

    
04.2410.16003 

Seg. Social Proj. 
Ocupació PRMI 

 
31.118,28 

    
04.9202.2260602 

 
Formació PRMI 
 

 
1.260,00 

 
Total 115.677,72  Total 115.677,72 

 
 
 
 
 
“DECRET DE LA  REGIDORA DELEGADA de 24 de setembre de 2015 
 
Identificació de l’expedient 
Núm.exp.: 000083/2015-INT 
 
Relació de fets 
 
1. Vista la proposta de modificació de crèdits del pressupost municipal 
presentada per la Regidoria de Cultura que figura a l’expedient. 
 
Vist l’informe d’Intervenció. 
 
Fonaments de dret 
 
1. -RD Legislatiu 2/2004 de 5 de març, text refós de la llei reguladora 
d’hisendes locals (art. 172 i ss) 
 
2. -RD 500/1990 de 20 d’abril (art. 34 i ss.) 



 

 

 
3. -Bases d’execució del pressupost 
 
4. -El Decret de l’alcaldessa, de data 7 de juliol de 2015, de delegació de 
competències, disposa les facultats específiques de la delegació general de 
gestió i resolució efectuada a favor de la segona tinenta d’Alcaldia i presidenta 
de l’Àrea de Serveis Centrals, Seguretat i Hisenda, Sra. GLÒRIA GARCÍA I 
PRIETO. 
 
Per tot això, RESOLC: 
 
PRIMER. Aprovar l’expedient de modificació de crèdits del pressupost 
municipal núm. 29/2015, corresponent a generació de crèdit , per un import 
total de 20.996 euros. 
 
SEGON. Donar compte al Ple municipal, d’acord amb les bases d’execució del 
pressupost vigent. 
 
Ho mana i signa la regidora delegada, davant meu, la secretària accidental.” 
 
 
Expedient 29/2015  
 

 
PROPOSTA MODIFICACIÓ PRESSUPOST VIGENT 

 
 
Justificació de la modificació 
 
Modificació de crèdit Partida 31.3340.2260903 FIMPT i Oficina Música Popular i 
Tradicional, per subvencions de Generalitat i Diputació de Barcelona no previstes al 
pressupost d’ingressos. 
 
 
Proposta de la modificació 
 
- Majors o noves despeses per concessió de subvenció no prevista en pressupost 
 
Aplicació 
d’ingrés 

Concepte 
d’ingrés 

Import Aplicació de 
despesa 

Concepte de 
despesa 

Import 

 
31.45081 

 
Generalitat 
Diversos 

 
10.996,00 

 
31.3340.2260903 

 
FIMPT Oficina i 
Música ... 

 
10.996,00 

 
  31.46111 

 
Diputació 
Diversos 

 
10.000,00 

 
31.3340.2260903 

 
FIMPT Oficina i 
Música ... 

 
10.000,00 

      
 

Total 20.996,00  Total 20.996,00 



 

 

 
 
 
 
“DECRET DE LA REGIDORA DELEGADA de 6 d´octubre de 2015 
 
Identificació de l’expedient 
Núm.exp.: 000086/2015-INT 
 
 
Relació de fets 
 
1. - Vista la proposta de modificació de crèdits del pressupost municipal 
presentada per la Regidoria de Serveis Socials que figura a l’expedient. 
 
2. - Vist l’informe d’Intervenció. 
 
 
Fonaments de dret 
 
1. - RD Legislatiu 2/2004 de 5 de març, text refós de la llei reguladora 
d’hisendes locals (art. 172 i ss) 
 
2. - RD 500/1990 de 20 d’abril (art. 34 i ss.) 
 
3. - Bases d’execució del pressupost 
 
4. - El Decret de l’alcaldessa, de data 7 de juliol de 2015, de delegació de 
competències, disposa les facultats específiques de la delegació general de 
gestió i resolució efectuada a favor de la segona tinenta d’Alcaldia i presidenta 
de l’Àrea de Serveis Centrals, Seguretat i Hisenda, Sra. GLÒRIA GARCÍA I 
PRIETO. 
 
Per tot això, RESOLC: 
 
PRIMER. Aprovar l’expedient de modificació de crèdits del pressupost 
municipal núm. 30/2015, corresponent a transferències de crèdit, per un 
import total de 75.000,- euros. 
 
SEGON.  Donar  compte al Ple municipal, d’acord amb les bases d’execució 
del Pressupost vigent. 
 
Ho mana i signa la regidora delegada, davant meu, la secretària accidental.” 
 
 



 

 

Expedient 30/2015  
 
 

PROPOSTA MODIFICACIÓ PRESSUPOST VIGENT 
 
 
Justificació de la modificació 
 
Modificació de crèdit núm. 30/2015 
 
 
Proposta de la modificació 
 
- Transferències d’import entre aplicacions de despeses 
 
 

Aplicació de 
despesa 

Concepte 
d’origen 

Import Aplicació de 
despesa 

Concepte de 
destí 

Import 

 
35.2313.2269900 

Accions 
Socials 

 
75.000 

    
35.2313.48003 

Ajuts d’urgència 
social 

 
75.000 

      
      
 Total 75.000  Total 75.000 
 
 
 
 
“DECRET DE LA REGIDORA DELEGADA de data 7 d´octubre de 2015 
 
Identificació de l’expedient 
Núm.exp.: 000087/2015-INT 
 
Relació de fets 
 
1. - Vista la proposta de modificació de crèdits del pressupost municipal 
presentada per la Regidoria de les Escoles Municipals que figura a 
l’expedient. 
 
2. - Vist l’informe d’Intervenció 
 
Fonaments de dret 
 
1. - RD Legislatiu 2/2004 de 5 de març, text refós de la llei reguladora 
d’hisendes locals ( art. 172 i ss) 
 
2. - RD 500/1990 de 20 d’abril (art. 34 i ss.) 
 
3. - Bases d’execució del pressupost 



 

 

 
4. - El Decret de l’alcaldessa, de data 7 de juliol de 2015, de delegació de 
competències, disposa les facultats específiques de la delegació general de 
gestió i resolució  efectuada a favor de la segona tinenta d’Alcaldia i 
presidenta de l’Àrea de Serveis  Centrals, Seguretat i Hisenda, Sra. GLÒRIA 
GARCÍA I PRIETO. 
 
Per tot això, RESOLC: 
 
PRIMER.  Aprovar l’expedient de modificació de crèdits del pressupost 
municipal núm. 31/2015, corresponent a generació de crèdit, per un import 
total de 48.635,- euros. 
 
SEGON. Donar compte al Ple municipal, d’acord amb les bases d’execució del 
pressupost vigent. 
 
Ho mana i signa la regidora delegada, davant meu, la secretària accidental.” 
 
 
Expedient 31/2015  
 
 

PROPOSTA MODIFICACIÓ PRESSUPOST VIGENT 
 
 
Justificació de la modificació 
 
Proposta de modificació de crèdit per increment de despesa partida 32.3201,21201 
Manteniment Escoles Municipals 
 
 
Proposta de la modificació 
 
- Majors o noves despeses per concessió de subvenció no prevista en el pressupost 
 
 

Aplicació 
d’ingrés 

Concepte 
d’ingrés 

Import Aplicació de 
despesa 

Concepte de 
despesa 

Import 

 
32,45030 

Generalitat, 
Escola de 
Música M. 
Montserrat 

 
30.090 

 
32,3201,21201 

Manteniment 
Escoles 
Municipals 

 
30.090 

 
32,46101 

Diputació, 
Escoles 
Municipals 

 
18.545 

 
32,3201,21201 

Manteniment 
Escoles 
Municipals 

 
18.545 

      
 Total 48.635  Total 48.635 
 
 



 

 

 
“ DECRET DE LA  REGIDORA DELEGADA de 7 d´octubre de 2015 
 
Identificació de l’expedient 
Núm.exp.: 000088/2015-INT 
 
Relació de fets 
 
1.  Vista la proposta de modificació de crèdits del pressupost municipal 
presentada per la Regidoria de Salut que figura a l’expedient. 
 
2.  Vist l’informe d’Intervenció. 
 
Fonaments de dret 
 
1. - RD Legislatiu 2/2004 de 5 de març, text refós de la llei reguladora 
d’hisendes locals (art. 172 i ss) 
 
2. - RD 500/1990 de 20 d’abril (art. 34 i ss.) 
 
3. - Bases d’execució del pressupost 
 
4. - El Decret de l’alcaldessa, de data 7 de juliol de 2015, de delegació de 
competències, disposa les facultats específiques de la delegació general de 
gestió i resolució efectuada a favor de la segona tinenta d’Alcaldia i presidenta 
de l’Àrea de Serveis Centrals, Seguretat i Hisenda, Sra. GLÒRIA GARCÍA I 
PRIETO. 
 
Pe Per tot això, RESOLC: 
 
PRIMER. Aprovar l’expedient de modificació de crèdits del pressupost 
municipal núm. 32/2015, corresponent a generació de crèdit, per un import 
total de 10.000,- euros. 
 
SEGON.   Donar compte al Ple municipal, d’acord amb les bases d’execució 
del pressupost vigent. 
 
Ho mana i signa la regidora delegada, davant meu, la secretària accidental.” 
 



 

 

Expedient 32/2015  
 
 

PROPOSTA MODIFICACIÓ PRESSUPOST VIGENT 
 
 
Justificació de la modificació 
 
Proposta de modificació de pressupost 
 
 
Proposta de la modificació 
 
- Majors o noves despeses per concessió de subvenció no prevista en el pressupost 
 
 

Aplicació 
d’ingrés 

Concepte 
d’ingrés 

Import Aplicació de 
despesa 

Concepte de 
despesa 

Import 

 
34.46132 

Diputació 
Promoció Salut 

 
10.000 

 
34,3113,2279900 

Encomana CSP 
Salut 

 
10.000 

      
 Total 10.000  Total 10.000 
 
 
 
“DECRET DE  LA REGIDORA DELEGADA de 16 d´octubre de 2015 
 
Identificació de l’expedient 
Núm.exp.: 000089/2015-INT 
 
Relació de fets 
 
1.  Vista la proposta de modificació de crèdits del pressupost municipal 
presentada per la Regidoria de Medi Ambient que figura a l’expedient. 
 
2. Vist l’informe d’Intervenció. 
 
Fonaments de dret 
 
1. - RD Legislatiu 2/2004 de 5 de març, text refós de la llei reguladora 
d’hisendes locals (art. 172 i ss) 
 
2. - RD 500/1990 de 20 d’abril (art. 34 i ss.) 
 
3. - Bases d’execució del pressupost 
 
4. - El Decret de l’alcaldessa, de data 7 de juliol de 2015, de delegació de 
competències, disposa les facultats específiques de la delegació general de 



 

 

gestió i resolució efectuada a favor de la segona tinenta d’Alcaldia i presidenta 
de l’Àrea de Serveis Centrals, Seguretat i Hisenda, Sra. GLÒRIA GARCÍA I 
PRIETO. 
 
Per tot això, RESOLC: 
 
PRIMER. Aprovar l’expedient de modificació de crèdits del pressupost 
municipal núm. 33/2015, corresponent a transferències de crèdit, per un 
import total de 22.000,- euros. 
 
SEGON. Donar compte al Ple municipal, d’acord amb les bases d’execució 
pressupost vigent. 
 
Ho mana i signa la regidora delegada, davant meu, la secretària accidental.” 
 
 
Expedient 33/2015  
 
 

PROPOSTA MODIFICACIÓ PRESSUPOST VIGENT 
 
 
Justificació de la modificació 
 
Atès que la partida d’Acció Medi Ambient 4217222279900 no té saldo, hem de fer 
traspassos d’altres partides del pressupost 2015. 
 
 
Proposta de la modificació 
 
- Transferències d’import entre aplicacions de despeses 
 

Aplicació de 
despesa 

Concepte 
d’origen 

Import Aplicació de 
despesa 

Concepte de 
destí 

Import 

 
4217202269903 

Manteniment 
abocador 

 
12.000 

 
4217222279900 

Acció Medi 
Ambient 

 
12.000 

 
42170021200 

Equipaments 
mediambientals 

 
10.000 

 
4217222279900 

Acció Medi 
Ambient 

 
10.000 

      
 Total 22.000  Total 22.000 
 
 
 
 
“DECRET DE LA  REGIDORA DELEGADA de 12 de novembre de 2015 
 
Identificació de l’expedient 
Núm.exp.: 000090/2015-INT 
 



 

 

Relació de fets 
 
1. Vista la proposta de modificació de crèdits del pressupost municipal 
presentada per la Regidoria de Participació que figura a l’expedient. 
 
Vist l’informe d’Intervenció. 
 
Fonaments de dret 
 
1. - RD Legislatiu 2/2004 de 5 de març, text refós de la llei reguladora 
d’hisendes locals (art. 172 i ss) 
 
2. - RD 500/1990 de 20 d’abril (art. 34 i ss.) 
 
3. - Bases d’execució del pressupost 
 
4. - El Decret de l’alcaldessa, de data 7 de juliol de 2015, de delegació de 
competències, disposa les facultats específiques de la delegació general de 
gestió i resolució efectuada a favor de la segona tinenta d’Alcaldia i presidenta 
de l’Àrea de Serveis Centrals, Seguretat i Hisenda, Sra. GLÒRIA GARCÍA I 
PRIETO. 
 
Per tot això, RESOLC: 
 
PRIMER. Aprovar l’expedient de modificació de crèdits del pressupost 
municipal núm. 34/2015, corresponent a Transferències de crèdit, per un 
import total de 17.000,- euros. 
 
SEGON. Donar compte al Ple municipal, d’acord amb les bases d’execució del 
pressupost vigent. 
 
Ho mana i signa la regidora delegada, davant meu, la secretària accidental.” 
 
 
Expedient 34/2015  
 
 

PROPOSTA MODIFICACIÓ PRESSUPOST VIGENT 
 
 
Justificació de la modificació 
 
Atès que l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú vol donar un suport extraordinari i 
d’urgència per la greu situació que s’està vivint als campaments de refugiats 
sahrauís. 
 



 

 

Atès que cal imputar la despesa del contracte de lloguer –en comptes d’un conveni 
com estava previst inicialment- amb la Confraria de Pescadors per l’ús de 
l’equipament destinat a Centre Cívic de Mar, al passeig Marítim 73. 
 
 
Proposta de la modificació 
 
- Transferències d’import entre aplicacions de despeses 
 

Aplicació de 
despesa 

Concepte 
d’origen 

Import Aplicació de 
despesa 

Concepte de 
destí 

Import 

 
06.9244.2260100 

 
Agermanaments 

 
2.000 

 
06.9242.48003 

Cooperació i 
Solidaritat 

 
2.000 

 
06.9242.48005 

Conveni 
Confraria de 
Pescadors 

 
15.000 

 
06.9240.2269901 

 
Accions Espais 
Cívics 

 
15.000 

      
 Total 17.000  Total 17.000 
 

 
“DECRET DE LA  REGIDORA  DELEGADA de 1 de desembre de 2015 
 
Identificació de l’expedient 
Núm.exp.: 000094/2015-INT 
 
Relació de fets 
 
1. - Vistes les propostes de modificació de crèdits del pressupost municipal 
presentades per les Regidories de Serveis socials, d´Educació i de Cultura 
que figuren a l’expedient. 
 
2.  -  Vistos els informes d’Intervenció. 
 
Fonaments de dret 
 
1. -  RD Legislatiu 2/2004 de 5 de març, text refós de la llei reguladora 
d’hisendes locals (art. 172 i ss) 
 
2. -    RD 500/1990 de 20 d’abril (art. 34 i ss.) 
 
3. -    Bases d’execució del pressupost 
 
4. - El Decret de l’alcaldessa, de data 7 de juliol de 2015, de delegació de  
competències, disposa les facultats específiques de la delegació general de 
gestió i resolució efectuada a favor de la segona tinenta d’Alcaldia i presidenta 
de l’Àrea de Serveis Centrals, Seguretat i Hisenda, Sra. GLÒRIA GARCÍA I 
PRIETO. 
 



 

 

Per tot això, RESOLC: 
 
PRIMER. Aprovar l’expedient de modificació de crèdits del pressupost 
municipal núm. 36/2015, corresponent a transferències de crèdit, per un 
import de 100.000,- euros i a generació de crèdit per un import total de 
41.770,46 euros 
 
SEGON.  Donar compte al Ple municipal, d’acord amb les bases d’execució 
del pressupost vigent. 
 
Ho mana i signa la regidora delegada, davant meu, el secretari general.” 

 
Expedient 36/2015  
 
 

PROPOSTA MODIFICACIÓ PRESSUPOST VIGENT 
 
 
Justificació de la modificació 
 
És necessària la contractació de les obres necessàries per efectuar reformes urgents 
a les oficines de Serveis Socials situades a la plaça d’E.C. Ricart, núm. 12, que tenen 
com a finalitat solucionar els problemes de calefacció, climatització, ventilació i 
electricitat de les oficines, així com les mancances que presenta l’equipament en 
relació als sanitaris i als espais de treball que resulten insuficients.  Per aquest motiu 
es proposa modificació de crèdits per traspàs entre la partida d’accions socials i la de 
manteniment, ambdues de capítol 2. 
 
La modificació de crèdits per traspàs de la partida d’accions socials de capítol 2 a la 
d’ajuts d’infància de capítol 4, és per fer possible una proposta de suport als 
menjadors escolars que es vehicularà a través d’un conveni de col·laboració amb la 
MENSA DEL COR. 
 
 
Proposta de la modificació 
 
- Transferències d’import entre aplicacions de despeses 
 

Aplicació de 
despesa 

Concepte 
d’origen 

Import Aplicació de 
despesa 

Concepte de 
destí 

Import 

 
35.2313.2269900 

 
Accions socials 

 
100.000 

 
35.2310.21200 

 
Manteniment 

 
50.000 

    
35.2311.48002 

 
Ajuts infància 

 
50.000 

      
 Total 100.000  Total 100.000 
 
 

 



 

 

PROPOSTA MODIFICACIÓ PRESSUPOST VIGENT 
 
 
Justificació de la modificació 
 
Proposta de modificació de crèdit per increment de despesa de les partides 
32,3201,21201 Manteniment Escoles Municipals, 32,3200,12000 Sous i Salaris i 
32,3200,16000 Seguretat Social. 
 
 
Proposta de la modificació 
 
- Majors o noves despeses per concessió de subvenció no prevista en el pressupost 
 

Aplicació 
d’ingrés 

Concepte 
d’ingrés 

Import Aplicació de 
despesa 

Concepte de 
despesa 

Import 

 
20,39930 

 
Romanents 
rúbriques diverses 

 
22.065,70 

 
32,3201,2120 

Manteniment 
escoles 
municipals 

 
19.059,04 

    
32,3200,12000 

 
Sous i salaris 

 
2.268,33 

    
32,3200,16000 

 
Seguretat Social 

 
738,33 

      
 Total 22.065,70  Total 22.065,70 
 
 

 
PROPOSTA MODIFICACIÓ PRESSUPOST VIGENT 

 
 
Justificació de la modificació 
 
Modificació de crèdit partida 31.3340.2260901 a la creació per aplicar el major import 
d’ingressos d’entrades d’equipaments culturals a contractacions d’espectacles per a 
la temporada estable. 
 
 
Proposta de la modificació 
 
- Majors o noves despeses per concessió de subvenció no prevista en el pressupost 
 

Aplicació 
d’ingrés 

Concepte 
d’ingrés 

Import Aplicació de 
despesa 

Concepte de 
despesa 

Import 

 
31.34400 

Entrades 
equipaments 
culturals 

 
19.704,76 

 
31.3340.2260901 

 
Suport a la 
creació 

 
19.704,76 

      
      
 Total 19.704,76  Total 19.704,76 
 
 
El Ple de l’Ajuntament es dóna per assabentat. 



 

 

 
 
 19. TRESORERIA. DONAR COMPTE DELS INFORMES DE 

TRESORERIA REFERENTS AL QUE DISPOSA LA LLEI 3/2004, 
DE LLUITA CONTRA LA MOROSITAT, 4t. TRIMESTRE 2015, I DE 
LA LLEI 15/2010, QUE MODIFICA L’ANTERIOR. (EXP. 13/2016-
TRE) 

 
La Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de 
desembre, per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en 
les operacions comercials, preveu en els articles quart i cinquè, un 
procediment de tramitació, informació i publicitat de les obligacions pendents 
de pagament per tal de donar compliment als terminis de pagament previstos 
a la mateixa Llei. 
 
Aquest procediment es basa en un informe trimestral del tresorer municipal 
sobre les factures pendents de pagament que hagin superat els terminis que 
dicta la llei. L’informe s’ha de presentar al Ple municipal i donar-hi publicitat. 
 
Una vegada presentat a la Comissió informativa de l’àrea de serveis centrals, 
seguretat i hisenda en data 29 de febrer de 2016 i en compliment d’aquestes 
previsions normatives. 
 
Per tot això, 
 
ES DÓNA COMPTE al Ple municipal de l’Informe de la tresorera (annex I) 
corresponent al quart trimestre del 2015 de l’Ajuntament de Vilanova i la 
Geltrú, l’Organisme Autònom de Patrimoni Víctor Balaguer i l’Institut 
Municipal d’Educació i Treball i de l’informe que fa referència a l’article 13 
de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, de Estabilitat Pressupostaria i 
Sostenibilitat Financera (annex II), d’acord amb el que disposen els articles 4 i 
5 de la Llei 15/2010, de 5 de juliol. 
 

Annex I 
 

I N F O R M E   05/2016 
 

 
MARIA PILAR TENA CASABON, TRESORERA DE L’AJUNTAMENT DE 
VILANOVA I LA GELTRÚ, 
 
INFORMA: 
 



 

 

L’article 4.3 la Llei 15/2010 de 5 de juliol de mesures de lluita contra la 
morositat en les operacions comercials, estableix l’obligació del Tresorer de 
l’Ajuntament de realitzar trimestralment un informe sobre el compliment dels 
terminis de pagament fixats a la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de Contractes 
del Sector Públic (segons redacció donada per la mateixa Llei 15/2010) amb el 
nombre i la quantia global de les obligacions pendents de pagament en que 
s’estiguin incomplint aquests terminis de pagament. 
 
D’acord amb l’exposat, qui subscriu informa que l’estat de les obligacions 
pendents de pagament comptabilitzades corresponents al quart trimestre 
natural de 2015, segons la informació resultant dels programes comptables, 
en que s’estiguin incomplint aquests terminis de pagament és: 

 
• Per l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú 

 
Data Informació Nombre factures Import 

13/01/2016 1.202 6.804.271,59 € 

 
• Per l’Institut Municipal d’Educació i Treball (IMET) 
 

Data Informació Nombre factures Import 

11/01/2016 35 700.694,17 € 

 
• Per l’Organisme Autònom de Patrimoni Víctor Balaguer 

 
Data Informació Nombre Factures Import 

26/01/2016 132     52.790,46 € 
 

 
 

Annex II 
 

INFORME DE TRESORERIA 06/2016 
 

 
Vist l’apartat 6 de l’article 13 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, de 
Estabilitat Pressupostaria i Sostenibilitat Financera, segons redacció donada 
per la Llei Orgànica 9/2013, de 20 de desembre, de control del deute 
comercial del sector públic. 
 
“6.  Las Administraciones Públicas deberán publicar su periodo medio de pago 
a proveedores y disponer de un plan de tesorería que incluirá, al menos, 



 

 

información relativa a la previsión de pago a proveedores de forma que se 
garantice el cumplimiento del plazo máximo que fija la normativa sobre 
morosidad. Las Administraciones Públicas velarán por la adecuación de su 
ritmo de asunción de compromisos de gasto a la ejecución del plan de 
tesorería. 
 
Cuando el período medio de pago de una Administración Pública, de 
acuerdo con los datos publicados, supere el plazo máximo previsto en la 
normativa sobre morosidad, la Administración deberá incluir, en la 
actualización de su plan de tesorería inmediatamente posteriora la 
mencionada publicación, como parte de dicho plan lo siguiente: 
 
a)  El importe de los recursos que va a dedicar mensualmente al pago a 
proveedores para poder reducir su periodo medio de pago hasta el plazo 
máximo que fija la normativa sobre morosidad. 
 
b)  El compromiso de adoptar las medidas cuantificadas de reducción de 
gastos, incremento de ingresos u otras medidas de gestión de cobros y 
pagos, que le permita generar la tesorería necesaria para la reducción de su 
periodo medio de pago a proveedores hasta el plazo máximo que fija la 
normativa sobre morosidad.” 
Vist l’apartat 4 de l’article 2016 del Reial Decret Legislatiu  3/2011, de 14 de 
novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de Contractes del Sector 
Públic. 
 
 “4. La Administración tendrá la obligación de abonar el precio dentro de 
los treinta días siguientes a la fecha de aprobación de las certificaciones 
de obra o de los documentos que acrediten la conformidad con lo 
dispuesto en el contrato de los bienes entregados o servicios prestados, 
sin perjuicio de lo establecido en el artículo 222.4, y si se demorase, deberá 
abonar al contratista, a partir del cumplimiento de dicho plazo de treinta días 
los intereses de demora y la indemnización por los costes de cobro en los 
términos previstos en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se 
establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones 
comerciales. Para que haya lugar al inicio del cómputo de plazo para el 
devengo de intereses, el contratista deberá de haber cumplido la obligación de 
presentar la factura ante el registro administrativo correspondiente, en tiempo 
y forma, en el plazo de treinta días desde la fecha de entrega efectiva de las 
mercancías o la prestación del servicio. 
 
Sin perjuicio de lo establecido en los artículos 222.4 y 235.1, la 
Administración deberá aprobar las certificaciones de obra o los 
documentos que acrediten la conformidad con lo dispuesto en el contrato 
de los bienes entregados o servicios prestados dentro de los treinta días 



 

 

siguientes a la entrega efectiva de los bienes o prestación del servicio, 
salvo acuerdo expreso en contrario establecido en el contrato y en alguno de 
los documentos que rijan la licitación, siempre que no sea manifiestamente 
abusivo para el acreedor en el sentido del artículo 9 de la Ley 3/2004, de 29 
de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad 
en las operaciones comerciales. 
 
En todo caso, si el contratista incumpliera el plazo de treinta días para 
presentar la factura ante el registro administrativo, el devengo de intereses no 
se iniciará hasta transcurridos treinta días desde la fecha de presentación de 
la factura en el registro correspondiente, sin que la Administración haya 
aprobado la conformidad, si procede, y efectuado el correspondiente abono.” 
 
Vist que el període mig de pagament de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú 
corresponent al quart trimestre de 2015 es de 105,89  dies. 
 
Vist el que disposa l’article 187 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de 
març pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes 
Locals. 
 
“La expedición de las órdenes de pago habrá de acomodarse al plan de 
disposición de fondos de la tesorería que se establezca por el presidente que, 
en todo caso, deberá recoger la prioridad de los gastos de personal y de las 
obligaciones contraídas en ejercicios anteriores.” 
 
Vist que consten pendents de pagaments: 
 

1. Obligacions contretes en exercicis anteriors, vençudes liquides i exigibles per 
import de 7.505.073,97€, d’acord amb el següent detall: 

Mes Data de Venciment Import 
Juny 29/02/2016 760.699,88 
Juliol 31/03/2016 260.362,83 
Agost 30/04/2016 754.836,68 
Setembre 31/05/2016 1.023.236,05 
Octubre 30/06/2016 1.134.325,64 
Novembre 31/07/2016 1.210.270,70 
Desembre 30/08/2016 1.398.112,27 

 

2. Vist que l’import de les despeses de personal, d’acord amb el projecte de 
pressupost ascendiran durant l’any 2016 a la quantitat de  25.996.389€, 
d’acord amb el següent detall: 

 



 

 

Mes Data de Venciment Import 
Gener 31/01/2016 1.824.599,21 € 
Febrer 29/02/2016 1.824.599,21 € 
Març 31/03/2016 1.824.599,21 € 
Abril 30/04/2016 2.276.599,21 € 
Maig 31/05/2016 1.824.599,21 € 
Juny 30/06/2016 3.649.198,42 € 
Juliol 31/07/2016 1.824.599,21 € 
Agost 30/08/2016 1.824.599,21 € 
Setembre 30/09/2016 1.824.599,21 € 
Octubre 31/10/2016 1.824.599,21 € 
Novembre 30/11/2016 3.649.198,42 € 
Desembre 31/12/2016 1.824.599,21 € 

 

3. Vist que les despeses financeres (amortització de préstecs, pagament 
d’interessos i devolució d’operacions de tresoreria) ascendiran a 
13.427.170,47€ , segons el següent detall: 

MES IMPORT 
GENER 1.455.237,98 
FEBRER 48.221,17 
MARÇ 785.784,46 
ABRIL 486.139,49 
MAIG 3.927.154,63 
JUNY 999.755,64 
JULIOL 447.067,62 
AGOST 1.023.419,78 
SETEMBRE 609.326,97 
OCTUBRE 446.345,61 
NOVEMBRE 1.005.463,99 
DESEMBRE 2.193.253,14 

 

Vist que l’apartat 6 de l’article 13 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, de 
Estabilitat Pressupostaria i Sostenibilitat Financera, estableix la necessitat de que en  
el pla de tresoreria immediatament posterior s’indiqui: 

1. L’import dels recursos que va a dedicar mensualment al pagament a 
proveïdors per tal de reduir el seu període mig de pagament fins al termini que 
fixa la normativa sobre morositat. 

2. El compromís d’adoptar les mesures quantificades de reducció de despeses, 
increment d’ingressos o altres mesures de gestió de cobraments i pagaments, 
que li permeti generar la tresoreria necessària per la reducció del seu període 



 

 

mig de pagament a proveïdors fins al termini màxim que fixi la normativa 
sobre morositat. 

D’acord amb tot l’anterior, INFORMO: 

PRIMER.- L’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú dedicarà mensualment les 
següents quantitats al pagament de proveïdors: 

 
Mes Import 
Gener 1.887.961,78 
Febrer 2.785.000,00 
Març 2.535.000,00 
Abril 3.935.000,00 
Maig 3.675.000,00 
Juny 2.075.000,00 
Juliol 2.075.000,00 
Agost 2.075.000,00 
Setembre 2.075.000,00 
Octubre 2.075.000,00 
Novembre 2.075.000,00 
Desembre 2.075.000,00 

 
SEGON.- Que per tal d’arribar a pagar les quantitats anteriorment esmentades 
s’haurien d’adoptar les següents mesures:  
 
- Mesures de reducció de despeses: 
 

a) Suspensió o paralització despeses d’inversió ( capítol VI pressupost de 
despeses) fins que no s’hagi aconseguit el compliment del període mig de 
pagament. 

b) Reducció de despeses destinades a transferències corrents  en la quantitat 
necessària per donar compliment al termini de pagament de les despeses 
corresponents als Capítols II i VI. 

 

- Mesures d’increment d’ingressos: 

a) Increment dels tipus de gravamen de l’IBI i la resta de tributs o preus públics 
que ho permetin. 

b) Ampliació de mitjans personals i materials del departament de gestió tributaria 
que permetin posar-se al corrent en la confecció i notificació de liquidacions o 
padrons corresponents als recursos de naturalesa publica titularitat de 
l’Ajuntament. 

c) Potenciar la inspecció tributaria. 



 

 

 

- Mesures de gestió de cobraments i pagaments: 

a) Per tal de millorar la planificació es requerirà la comunicació a la Tresoreria de 
la sol·licitud de subvencions que requereixin el pagament previ per la seva 
justificació i cobrament. 

b) Caixa General de Dipòsits, revisió dels d’avals dipositat  per tal de procedir a 
la seva immediata execució o devolució, segons correspongui . 

c) Continuïtat d’accions per la concertació d’operació/ons de tresoreria. 

 

S’adjunta a aquest document el pla de tresoreria corresponent a l’any 2016.  
D’acord amb el pressupost de tresoreria adjunt l’Ajuntament i els seus 
organismes autònoms compliran el termini de pagament a partir del mes de 
maig de 2016. 
 
Vilanova i la Geltrú, 18 de febrer de 2016. 
 
La Tresorera 
 
Pilar Tena Casabón 



 

 

  PRESSUPOST DE TRESORERIA 2016   

INGRESSOS GENER  FEBRER  MARÇ  ABRIL  MAIG  JUNY  JULIOL  AGOST  SETEMBRE  OCTUBRE  NOVEMBRE  DESEMBRE  TOTAL 

SALDO INICIAL 3.575.836,23 2.710.987,41 2.597.865,47 1.890.193,04 2.648.864,58 3.277.008,57 1.721.346,59 213.132,03 3.426.333,37 4.553.163,10 4.756.492,27 1.985.814,29 166.469,07 

PIE 1.235.517,87 1.254.381,63 931.394,69 1.254.381,63 1.253.784,57 1.102.355,72 1.177.915,79 1.254.381,63 1.254.381,63 1.254.381,63 1.254.381,63 1.054.381,63 14.281.640,05 

Servei Recaptació 1.257.768,91 2.664.916,82 1.416.671,02 2.111.221,32 2.333.712,95 647.511,47 900.000,00 628.210,21 2.620.000,00 1.560.000,00 645.000,00 1.185.000,00 17.970.012,70 

Diputació (Recaptació) 454.357,88 233.549,99 656.610,13 979.698,61 898.870,15 1.629.125,78 127.272,38 127.364,39 180.110,17 158.628,26 103.739,49 122.861,40 5.672.188,63 

Generalitat / Diputació 69.320,93 500.000,00 1.421.091,16 2.566.963,19 1.554.579,67 648.273,75 500.000,00 700.000,00 1.200.000,00 1.200.000,00 1.300.000,00 200.000,00 11.860.228,70 

Bestretes DIPU 1.236.056,00 1.230.013,00 1.230.013,00 1.230.013,00 1.230.013,00 1.230.013,00 1.230.013,00 1.230.013,00 1.230.013,00 1.230.013,00 1.230.013,00 1.230.013,00 14.766.199,00 

Pòlisses 1.981.698,51       3.600.000,00     5.000.000,00       1.600.000,00 12.181.698,51 

Altres 91.419,24 176.640,59 132.421,76 161.880,12 374.299,05 126.335,33 250.000,00 250.000,00 250.000,00 250.000,00 250.000,00 250.000,00 2.562.996,09 

TOTAL INGRESSOS 6.326.139,34 6.059.502,03 5.788.201,76 8.304.157,87 11.245.259,39 5.383.615,05 4.185.201,17 9.189.969,23 6.734.504,80 5.653.022,89 4.783.134,12 5.642.256,03 79.294.963,68 

TOTAL INGRESSOS (A) 9.901.975,57 8.770.489,44 8.386.067,23 10.194.350,91 13.894.123,97 8.660.623,62 5.906.547,76 9.403.101,26 10.160.838,17 10.206.185,99 9.539.626,39 7.628.070,32 79.461.432,75 

DESPESES GENER  FEBRER  MARÇ  ABRIL  MAIG  JUNY  JULIOL  AGOST  SETEMBRE  OCTUBRE  NOVEMBRE  DESEMBRE   

NOMINA 1.131.659,46 1.057.963,12 1.374.124,20 1.246.168,74 1.166.116,68 2.007.477,56 1.100.000,00 1.100.000,00 1.100.000,00 1.100.000,00 2.000.000,00 1.100.000,00 15.483.509,76 

S.SOCIALS 511.017,66 590.488,05 524.473,18 529.545,08 534.715,80 546.795,57 550.000,00 550.000,00 550.000,00 550.000,00 550.000,00 550.000,00 6.537.035,34 

IMPOSTOS 278.329,86 267.603,52 248.144,23 320.284,91 285.780,18 281.900,15 500.000,00 250.000,00 250.000,00 250.000,00 250.000,00 500.000,00 3.682.042,85 

CARREGA FINANCERA 1.455.237,98 48.221,17 785.784,46 486.139,49 3.927.154,63 999.755,64 447.067,62 1.023.419,78 609.326,97 446.345,61 1.005.463,99 2.193.253,14 13.427.170,47 
SERVEIS PÚBLICS 

BÀSICS 1.313.982,28 750.000,00 750.000,00 750.000,00 1.450.000,00 1.450.000,00 1.450.000,00 1.450.000,00 1.450.000,00 1.450.000,00 1.450.000,00 1.450.000,00 15.163.982,28 

PROTECCIÓ SOCIAL 66.844,10 70.000,00 70.000,00 70.000,00 70.000,00 70.000,00 70.000,00 70.000,00 70.000,00 70.000,00 70.000,00 70.000,00 836.844,10 

SENTENCIES 68.569,36 95.000,00 95.000,00 95.000,00 95.000,00 95.000,00 95.000,00 95.000,00 95.000,00 95.000,00 95.000,00 95.000,00 1.113.569,36 

ORGANISMES 1.044.652,46 698.348,11 698.348,11 698.348,11 698.348,11 698.348,11 698.348,11 698.348,11 698.348,11 698.348,11 698.348,11 698.348,11 8.726.481,67 

AUTÓNOMS 43.272,59 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 318.272,59 

CAPÍTOL II i VI Tancats 530.706,91 2.010.000,00 1.760.000,00 3.160.000,00                 7.460.706,91 
Cap II i VI corrents         2.200.000,00 600.000,00 600.000,00 600.000,00 600.000,00 600.000,00 600.000,00 600.000,00 6.400.000,00 

D- Bestretes/PJU 44.191,09 20.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 164.191,09 

DEVOL FIANCES 88.037,86 15.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 78.000,00 50.000,00 25.000,00 25.000,00 40.000,00 15.000,00 436.037,86 

D- Comissions bancàries 2.224,81 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 30.000,00 15.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 40.000,00 167.224,81 

D- Devolucions Domiciliats 1.601,07 15.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 20.000,00 350.000,00 15.000,00 526.601,07 

Altres 610.660,68 500.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 25.000,00 25.000,00 100.000,00 100.000,00 400.000,00 100.000,00 2.260.660,68 

TOTAL DESPESES 7.190.988,17 6.172.623,97 6.495.874,18 7.545.486,33 10.617.115,40 6.939.277,03 5.693.415,73 5.976.767,89 5.607.675,08 5.449.693,72 7.553.812,10 7.461.601,25 82.704.330,84 

SALDO FINAL (A - B) 2.710.987,41 2.597.865,47 1.890.193,04 2.648.864,58 3.277.008,57 1.721.346,59 213.132,03 3.426.333,37 4.553.163,10 4.756.492,27 1.985.814,29 166.469,07   

CASH FLOW -864.848,83 -113.121,94 -707.672,42 758.671,54 628.143,99 -1.555.661,98 -1.508.214,56 3.213.201,34 1.126.829,72 203.329,17 -2.770.677,98 -1.819.345,22   

PMP 8 mesos 7 mesos 6 mesos 5 mesos 2 mesos         



 

 

 
El Ple de l’Ajuntament es dóna per assabentat. 

 
 
20. PROMOCIÓ ECONÒMICA I PROJECCIÓ EXTERIOR. DONAR 

COMPTE DE L’ACORD DE JGL DE 12.01.2016, DE 
CONVALIDACIÓ DEL DECRET D’ALCALDIA DE 29.12.2015, DE 
SOL·LICITUD DE MODIFICACIONS EN EL PRESSUPOST DEL 
PROJECTE @ATTIC COWORKING EMPRENEDOR, 
SUBVENCIONAT AMB FONS FEDER, PERÍODE 2007-2013.  
(EXP. 2/2016-DES) 

 
Es dóna compte al Ple de la corporació de l’acord de la Junta de Govern Local 
de data 12 de gener de 2016, que convalida el Decret d’Alcaldia de data 29 de 
desembre de 2015, de sol·licitud de modificacions espaials i conceptuals en el 
pressupost del projecte aprovat subvencionat amb fons Feder, període 2007-
2013. 
 
L’acord de Junta de Govern Local es transcriu a continuació: 

 
Relació de fets 
 
El dia 29 de desembre de 2015, l’alcalde en funcions, Juan Luis ruiz López, va 
dictar el decret següent: 
 

DECRET 
 

Antecedents de fet 
 

I.  Amb data 18 de novembre de 2010 es va concedir a l'Ajuntament de 
Vilanova i la Geltrú una subvenció per al projecte @ttic coworking 
emprenedor, dins el programa Eix 1 (economia del coneixement i 
innovació i desenvolupament empresarial),  239.637,50 € per part de la 
Direcció General d’Administració Local del Departament de Governació i 
Relacions Institucionals de la Generalitat de Catalunya, i 119.818,75 €  per 
part de la Diputació de Barcelona. 

 
II. Amb dates 25 de gener de 2011 i 16 de maig de 2011, la Junta de Govern 

Local  de l'Ajuntament va acceptar aquestes subvencions. 
 
III. La primera fase del projecte es va finalitzar el 2011, significant la creació 

de l'espai cowork de la tercera planta de Neàpolis. 
 
IV. La darrera fase finalitza el 31 de desembre de 2015. 
 



 

 

V. En aquest espai de temps, el projecte ha sofert modificacions, tant 
espaials com conceptuals. Per aquest motiu, cal modificar el pressupost 
del projecte aprovat, sense que afecti l’import total subvencionat, i que 
consisteix en la següent reclassificació de partides: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonaments de dret 
 
En ús de les competències que atorga a aquesta Alcaldia l’article 53.2 del 
DL 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i 
de règim local de Catalunya, en concordança amb l’art. 21.2 de la Llei 7/85, 
de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, 
 
RESOLC: 
 
“Primer. Aprovar la modificació del pressupost del projecte aprovat, tal com 
es descriu en el punt V dels antecedents. 
  
Segon.  Convalidar el present Decret a la propera Junta de Govern Local i 
donar-ne compte al Ple municipal. 
 
Tercer. Traslladar el present Decret a la Direcció General d’Administració 
Local del Departament de Governació i Relacions Institucionals de la 
Generalitat de Catalunya. 
 
Quart. Declarar que contra aquesta resolució, que és definitiva en via 
administrativa, es podrà interposar amb caràcter potestatiu recurs de 
reposició en el termini d’un mes a comptar des del dia següent a la 
recepció d’aquesta notificació. Contra la desestimació expressa del recurs 
de reposició, en el seu cas, o bé directament contra aquesta resolució, es 
podrà interposar recurs contenciós administratiu davant els jutjats 
contenciosos administratius de la província de Barcelona en el termini de 

Detall del pressupost Previsió inicial Nova proposta Diferència Desviació

Projectes/plànols 10.000,00 € 10.000,00 €  - € 0,00%

Fase 1 (PEC) 211.304,44 € 199.500,00 € -11.804,44 € -5,59%

Fase 2 (PEC) 58.794,46 €  - € -58.794,46 € -100,00%

44.300,62 € 156.223,66 € 111.923,04 € 252,64%

Mobiliari (PEC) 8.293,11 € 17.580,14 € 9.287,03 € 111,98%

CPD (PEC) 98.492,87 € 31.421,29 € -67.071,58 € -68,10%

Fase 3 (PEC) 151.086,60 € 205.225,09 € 54.138,49 € 35,83%

Fase 2A (mobiliari 3era planta) 28.089,50 € 40.929,00 € 12.839,50 € 45,71%

Material informàtic 20.000,00 € 21.020,45 € 1.020,45 € 5,10%

2.600,47 € 2.600,47 € 100,00%

TOTAL 479.275,00 € 479.275,00 € 0,0 0,00%

Obres zona oficina i coworking (PEC) 
(zona viver d'empreses a nova proposta)

Altres despeses relacionades amb la posada en marxa 
de l'equipament



 

 

dos mesos a comptar des del dia següent al de la recepció de la notificació 
corresponent. En el cas que la desestimació del recurs de reposició es 
produís per silenci administratiu –silenci que es produeix pel transcurs d’un 
mes a comptar des de la data de la seva interposició sense que s’hagi 
notificat la seva resolució- el termini per a la interposició del recurs 
contenciós administratiu serà de sis mesos a comptar des de l’endemà del 
dia en què el referit recurs de reposició s’entengui desestimat. 
 
Cinquè. Declarar que aquest Ajuntament disposa de la institució del 
Defensor de la Ciutadania, que té entre les seves competències defensar 
els drets dels ciutadans i de les ciutadanes de Vilanova i la Geltrú en totes 
aquelles actuacions de l’Ajuntament i dels organismes que en depenen. El 
seu servei és gratuït. Si teniu cap discrepància en relació amb aquesta 
resolució, podeu sol·licitar la seva intervenció, sense que suspengui els 
terminis dels recursos corresponents.” 

 
Vist que l’esmentat decret ha de ser convalidat per la Junta de Govern Local, 
la Junta de Govern Local acorda: 
 

ACORD 
  
PRIMER. Convalidar el Decret de data 29 de desembre de 2015, per 
sol·licitar modificacions espaials i conceptuals en el pressupost del projecte 
aprovat subvencionat amb fons Feder, període 2007-2013. 
 
SEGON. Declarar que contra aquesta resolució, que és definitiva en via 
administrativa, es podrà interposar amb caràcter potestatiu recurs de reposició 
en el termini d’un mes a comptar des del dia següent a la recepció d’aquesta 
notificació. Contra la desestimació expressa del recurs de reposició, en el seu 
cas, o bé directament contra aquesta resolució, es podrà interposar recurs 
contenciós administratiu davant els jutjats contenciosos administratius de la 
província de Barcelona en el termini de dos mesos a comptar des del dia 
següent al de la recepció de la notificació corresponent. 
 
En el cas que la desestimació del recurs de reposició es produís per silenci 
administratiu –silenci que es produeix pel transcurs d’un mes a comptar des 
de la data de la seva interposició sense que s’hagi notificat la seva resolució- 
el termini per a la interposició del recurs contenciós administratiu serà de sis 
mesos a comptar des de l’endemà del dia en què el referit recurs de reposició 
s’entengui desestimat. 
 
TERCER. Comunicar que aquest ajuntament disposa de la institució del 
Defensor de la Ciutadania que té entre les seves competències defensar els 
drets dels ciutadans i de les ciutadanes de Vilanova i la Geltrú, en totes 
aquelles actuacions de l’Ajuntament  i dels organismes que en depenen. El 
seu servei és gratuït. Si teniu cap discrepància en relació amb aquesta 



 

 

resolució, podeu sol·licitar la seva intervenció, sense que suspengui els 
terminis dels recursos corresponents.” 
 
El Ple de l’Ajuntament es dóna per assabentat. 
 
 

MOCIONS 
 

Grup Municipal PP 
 

21. MOCIÓ SOBRE EL DEUTE I FINANÇAMENT DE LA 
GENERALITAT AMB L’AJUNTAMENT. 

 
El municipi de Vilanova i la Geltrú és l’administració més propera als 
ciutadans, l’administració que coneix millor els problemes reals de la gent, i, 
en molts aspectes, des d’on es poden gestionar millor les competències que té 
en relació amb el benestar de la ciutadania. 
 
I aquest paper l’ha assumit el món local català sense el recolzament necessari 
per part del Govern de la Generalitat, que és el que té la competència 
exclusiva en polítiques socials i el que té la clau per poder transferir als 
ajuntaments els recursos necessaris perquè aquestes polítiques s’implementin 
amb garanties de qualitat. 
 
Aquesta situació s’ha agreujat en els darrers anys, i molt especialment en les 
dues darreres legislatures del Parlament de Catalunya, donat l’elevat deute de 
la Generalitat de Catalunya amb el món local.  Així sabem que, amb dades de 
meitat de 2015, la Generalitat tenia un deute amb els ajuntaments, consells 
comarcals i altres ens locals, com les diputacions provincials, de 667 milions 
d’euros. 
 
A aquesta situació s’han de sumar continuades retallades que ha anat aplicant 
el Govern de la Generalitat al món local pel manteniment de serveis 
essencials per als ciutadans que han hagut d’assumir els propis ajuntaments, 
com són les retallades tant del Fons de Cooperació Local destinat als 
ajuntaments, que va acumular una baixada del 20% des de 2010, o del 
PUOSC, que es va reduir en només dos anys amb una retallada del 73%. 
 
Tot plegat ha afectat de manera molt negativa, i de manera específica, a les 
polítiques socials, polítiques en les que la Generalitat té competència plena, 
però que ni les ha implementat ni ha permès, amb la retallada al finançament 
local, que els municipis les puguin implementar. 
 



 

 

Polítiques com les d’infància, on acumulem una retallada de prop de 12 
milions d’euros en els darrers tres anys; de lluita contra la pobresa, on encara 
no s’ha signat el pacte contra la pobresa; les polítiques de protecció social, 
amb retallades de 172 milions d’euros entre 2012 i 2015; la política de lluita 
contra la pobresa energètica, en la que encara no s’ha constituït el fons; la 
d’accessibilitat sense recursos per implementar la nova llei; les partides per a 
l’educació 0-3 anys, que la Generalitat ha deixat a zero, o les de beques 
menjador, que són clarament insuficients i on en algunes comarques de 
Barcelona s’han produït retallades de fins al 50%. 
 
Totes aquestes retallades de la Generalitat han afectat concretament els 
serveis municipals: les inversions compromeses a la llei de barris, les escoles 
bressol, les escoles de música i els serveis socials, així com centres per a 
persones amb discapacitat o gent gran. 
 
Una situació agreujada, atès que la Generalitat s’ha negat continuadament a 
fer públic el seu deute al portal de la transparència o a donar a conèixer el 
calendari de pagament dels seus compromisos pressupostaris, recursos que 
l’ajuntament ha anat avançant. 
 
Aquesta política de la Generalitat ha agreujat la situació de molts municipis, tot 
provocant que hagin augmentat la despesa en els anomenats serveis impropis 
(competències que no tenen atribuïdes legalment) que en molts municipis està 
situada, a hores d’ara, entre el 25% i el 30% del pressupost anual. 
 
A més, s’ha de destacar des de la vessant legislativa, que en les dues 
darreres legislatures el Govern de la Generalitat ha estat incapaç de promoure 
l’aprovació de la Llei de Governs Locals i de la Llei de finances locals. 
 
La nostra corporació local necessita un govern que compleixi els seus 
compromisos, pagui els seus deutes i no centrifugui les seves pròpies 
responsabilitats a les corporacions locals. Un Govern municipalista a la 
Generalitat de Catalunya, que es comprometi amb l’augment dels recursos 
que reben els ens locals i amb el finançament dels serveis bàsics que presten 
als ciutadans augmentant els recursos del Fons de Cooperació Local de 
Catalunya i del Pla únic d’obres i serveis. 
 

És per aquest motiu, que el Grup Municipal del Partit Popular de Catalunya 
proposa l’adopció del següent 
 

ACORD: 
 
“PRIMER. L’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú constata que a aquesta darrera 
legislatura les polítiques del Govern de Catalunya adreçades al govern local 



 

 

han estat insuficients: no han impulsat els canvis legislatius que es requeria; 
han centrifugat el deute de la Generalitat envers els ens locals; i de forma 
unilateral han suprimit o ha disminuït greument el finançament de serveis 
públics prestats pels ens locals que són responsabilitat de la Generalitat de 
Catalunya. 
 
SEGON. L’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú insta al Govern de la Generalitat 
a: 

� Incorporar al portal de transparència, tal com va votar el Parlament de 
Catalunya en sessió de 16 d’abril del 2015, un informe sobre el deute 
pendent de la Generalitat amb tots els ens locals, incloent l’import total i 
el desglossament sobre les partides de deute següents d’inversions 
municipals, beques de menjadors, escoles bressol municipals, projectes 
pendents de pagament per la Llei de Barris, programes de formació 
ocupacional i programes municipals de cohesió social. 

� Garantir un finançament suficient dels serveis públics prestats per 
l’Ajuntament que és responsabilitat de la Generalitat de Catalunya 
mitjançant la seva inclusió específica en els Pressupostos de la 
Generalitat, fent especial esment al finançament de les escoles bressol, 
les escoles de música i les escoles d’art municipals, així com la 
consignació pressupostària necessària per satisfer les subvencions dels 
imports ja aportats pels ens locals en el marc de la convocatòria de 
l’anomenada Llei de Barris. 

� Fer efectius els pagaments pendents de la Generalitat a l’Ajuntament 
d’exercicis anteriors, tot signant, tal com s’ha fet amb l’Ajuntament de 
Barcelona, els acords necessaris per fixar un calendari de compromisos 
de pagament dels deutes que té pendent dels exercicis anteriors. 

� Adoptar les mesures pressupostàries necessàries per tal que els deutes 
comptables que encara no han estat reconeguts de la Generalitat amb 
l’Ajuntament, puguin tenir la consideració d’ingrés pressupostari en els 
pressupostos de la nostra corporació. 

� Presentar de manera urgent i prioritària el projecte de Llei de Governs 
Locals i el projecte de Llei de finances locals, amb la participació del 
món local i les entitats municipalistes. 

 
TERCER. Notificar l'acord al Govern de la Generalitat de Catalunya, als grups 
parlamentaris del Parlament de Catalunya, a la Federació de Municipis de 
Catalunya i a l'Associació Catalana de Municipis.” 
 
 
Es vota la moció, la qual ES DESESTIMA amb el resultat següent: 
 
   Vots a favor:  C’s (2) i PP (1) =  3 vots 



 

 

   Vots en contra: CiU (5), CUP (5) i ERC (4) = 14 vots 
   Abstencions:  PSC (5) i SOM VNG (2) = 7 vots 
 
 

Grup Municipal C’s 
 

22.  MOCIÓ PER LIMITAR L’ACUMULACIÓ DE CÀRRECS POLÍTICS. 
 
EXPOSICIÓN: 
 
Atendiendo al hecho de que los representantes políticos deben servir de la 
mejor manera posible a la ciudadanía en su participación en aquellos espacios 
de decisión sobre las cuestiones públicas que son de su competencia.  
 
Atendiendo que la vocación del representante político debe ser la de ofrecer 
un servicio público y trabajar desde las instituciones por el bien común. 
 
Atendiendo al hecho de que existe una desconfianza creciente por parte de la 
ciudadanía acerca del correcto ejercicio de las funciones de los 
representantes políticos, que se alimenta, entre otras razones, como 
consecuencia de la acumulación de cargos políticos. 
 
Atendiendo al hecho de que la acumulación de cargos impide atender de la 
mejor manera los deberes y obligaciones que estos conllevan y supone una 
merma en la dedicación para el correcto ejercicio de las responsabilidades 
que comportan. 
 
Teniendo en cuenta todo lo expuesto, el Grupo Municipal de Ciutadans de 
VNG solicita al Pleno del Ayuntamiento de VNG la adopción del siguiente 
 

ACUERDO: 
 
“PRIMERO. Instar al Gobierno Español y/o al de la Generalidad a la 
modificación legislativa necesaria para eliminar la compatibilidad entre los 
cargos públicos de elección directa -Concejal y Diputado a Cortes/ 
Autonómico-. Sólo permitiendo las compatibilidades obligatorias como serían: 
Concejal y Diputado provincial, Concejal y Consejero comarcal, o con otros 
entes u organismos públicos como AMB –siempre que estos entes u 
organismos públicos tengan relación directa con el municipio del concejal-.  
 
SEGUNDO. Instar al Gobierno Español y/o de la Generalidad a la modificación 
legislativa que establezca la dedicación exclusiva de los alcaldes en aquellos 
municipios donde perciban una retribución superior a tres veces el SMI. 
 



 

 

TERCERO. Instar al compromiso de los grupos políticos del consistorio para 
que, mientras no se proceda a la modificación de la legislación en el sentido 
indicado en los apartados anteriores, sus cargos actúen según los principios 
que se persiguen en esta moción y renuncien a esa acumulación en el 
momento en el que deban empezar a ejercer plenamente sus funciones. 
 
CUARTO. Dar traslado de este acuerdo al Presidente de las Cortes 
Generales, a la Presidenta del Parlamento de Cataluña, al resto de miembros 
de la Mesa de ambas cortes y a los presidentes de todos los grupos, tanto de 
las Cortes Generales como del Parlamento de Cataluña.” 
 
 
Es vota la moció, la qual ES DESESTIMA amb el resultat següent: 
 
   Vots a favor:  C’s  =  2 vots 
   Vots en contra: CiU (5), PSC (5) i PP (1) = 11 vots 
   Abstencions:  CUP (5), ERC (4) i SOM VNG (2) = 11 vots 
 
 

23. MOCIÓ AMB RELACIÓ A L’APROVACIÓ D’INSTAL·LACIONS 
D’AUTOCONSUM. 

 
Amb motiu de l'aprovació del Reial Decret 900/2015, de 9 d'octubre, pel qual 
es regulen les condicions administratives, tècniques i econòmiques de les 
modalitats de subministrament d'energia elèctrica amb autoconsum i de 
producció amb autoconsum, el polèmic "impost al sol" ha estat substituït per 
dos nous peatges, en què no hi ha compensació econòmica per l'electricitat 
excedentària que s'aboqui, és a dir, que es gravarà l'ús de bateries o sistemes 
d'emmagatzematge, i només podran utilitzar aquests acumuladors que no es 
connectin a la xarxa. 
 
Aquesta normativa "és part d'una clara política de penalització de les energies 
renovables, l'estalvi i l'eficiència energètica, al costat d'altres mesures com 
l'increment escabrós del terme fix de la tarifa elèctrica, i va en contra de la 
democratització energètica i viola la normativa europea en matèria d'energies 
renovables", i sobretot penalitza el consumidor que aposta per les energies 
renovables, afavorint clarament els comptes de resultats de les empreses del 
sector, sense que hi hagi una justificació. 
 
Segons estimacions de la Unió Espanyola Fotovoltaica (UNEF), un particular 
que decideixi apostar per aquesta modalitat d'abastament energètic amb 
l'objecte de reduir la factura de la llum o salvaguardar la sostenibilitat, no 
podria recuperar la seva inversió fins als trenta anys, que és pràcticament el 
temps de vida màxima d'aquestes instal·lacions. Pel que fa a les mitjanes i 



 

 

petites empreses, sector al que més podria beneficiar l'autoconsum, el temps 
mitjà de rendibilització oscil·laria entre set i vuit anys.  
 
Tot i que Espanya pateix d'una extensa pobresa energètica, d'una alta 
intensitat energètica, una forta dependència dels combustibles fòssils (per un 
cost anual de 57 mil milions €) i esgarrifós atur estructural, el Govern nacional, 
sota la influència dels interessos a curt termini de l'oligopoli elèctric, persisteix 
en donar l'esquena a l'estalvi i eficiència energètica, i fulmina el seu sector ER 
i l'autoconsum, al contrari de la gran majoria de països europeus. 
 
Tenint en compte, a més, que Espanya és un dels països en què és més cara 
la factura d'electricitat, i entenent com a contradictori el foment de l'eficiència 
energètica, és a dir, de les energies renovables o energies netes -que són 
més eficients i eviten les emissions de CO2- amb aquesta iniciativa del 
Govern, és pel que aquest Grup Municipal vol manifestar-se a favor de 
l'autoconsum elèctric, ja que el contingut d'aquest decret xoca de ple amb la 
normativa europea. 
 
Com no pot ser d'altra manera, i fidels al nostre programa electoral, a  
CIUTADANS apostem per una transició cap a un nou model energètic mixt 
basat en energies renovables, autoabastiment, estalvi i eficiència, així com en 
un model de producció descentralitzat, de manera que considerem 
improcedent el peatge de suport o impost al sol. 
 
Apostem decididament pel balanç net com a solució, a més d'obrir el mercat 
nacional a les noves tecnologies d'emmagatzematge energètic per incentivar 
l'autoabastiment i la independència energètica dels ciutadans com les 
bateries, i impedir que les empreses de generació, distribució (amb la propietat 
de les xarxes) i comercialització, provinents dels antics monopolis, continuïn 
formant part d'un mateix grup empresarial. 
 
Per tot això, el Grup Municipal de Ciutadans Vilanova i la Geltrú eleva per a la 
seva aprovació al Ple el següent 
      

ACORD: 
 
“PRIMER. Instar el Govern de la nació perquè derogui el Reial Decret 
900/2015, de 9 d'octubre, pel qual es regulen les condicions administratives, 
tècniques i econòmiques de les modalitats de subministrament d'energia 
elèctrica amb autoconsum i de producció amb autoconsum, per no reconèixer 
el balanç net, com a mesura de suport i foment de l'autoconsum elèctric. 
          
SEGON. Instar la Generalitat de Catalunya, en concret el Departament 
d'Empresa i Ocupació, a promoure les instal·lacions d'autoconsum i el dret a 



 

 

l'autogeneració energètica a Catalunya, permetent a qualsevol persona, 
empresa o institució convertir-se en productora i autoconsumidora d'electricitat 
i garantint el balanç net i un model energètic de generació distribuïda.” 
 
 
Es proposa afegir un tercer punt a la moció, que s’accepta i es vota per 
separat. 
 
En primer lloc es voten les punts primer i segon de la moció, que s’aproven 
amb el resultat següent: 
 
   Vots a favor:   CiU (5), PSC (5), CUP (5), C’s (2) i SOM 
        VNG (2) = 19 vots 
   Vot en contra:  PP  = 1 vot 
   Abstencions:   ERC = 4 vots 
 
Seguidament es vota el punt tercer de la moció, que també s’aprova, amb el 
resultat següent: 
 
   Vots a favor:  CUP (5), ERC (4), el vot de Carmen Reina 
       (C’s) i SOM VNG (2) = 12 vots 
   Vot en contra: PP = 1 vot 
   Abstencions: CiU (5), PSC (5) i el vot de Francisco Álvarez 
      (C’s) = 11 vots 
 
Per tant, la moció transaccionada queda aprovada en la seva totalitat. 
 
 
L’ACORD ADOPTAT ÉS EL SEGÜENT: 
 
“PRIMER. Instar el Govern de la nació perquè derogui el Reial Decret 
900/2015, de 9 d'octubre, pel qual es regulen les condicions administratives, 
tècniques i econòmiques de les modalitats de subministrament d'energia 
elèctrica amb autoconsum i de producció amb autoconsum, per no reconèixer 
el balanç net, com a mesura de suport i foment de l'autoconsum elèctric. 
          
SEGON. Instar la Generalitat de Catalunya, en concret el Departament 
d'Empresa i Ocupació, a promoure les instal·lacions d'autoconsum i el dret a 
l'autogeneració energètica a Catalunya, permetent a qualsevol persona, 
empresa o institució convertir-se en productora i autoconsumidora d'electricitat 
i garantint el balanç net i un model energètic de generació distribuïda. 
 
TERCER. Treballar des de l’Ajuntament per afavorir la transició energètica cap 
a les energies renovables, així com desobeir el Reial Decret pel que fa a les 



 

 

seves pròpies instal·lacions d’energies renovables i defensar els ciutadans de 
Vilanova que desobeeixin el Reial Decret.” 
 
 

Grup Municipal del PP, amb el suport de C’s 
 
 

24. MOCIÓ PERQUÈ A LA FAÇANA DE L’AJUNTAMENT ONEGIN 
CONJUNTAMENT LES BANDERES D'ESPANYA, CATALUNYA, 
VILANOVA I LA GELTRÚ I EUROPA. 

 
El Grup Municipal del Partit Popular de Catalunya, amb el suport de C’s 
Ciutadans a l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, a l’empara de l’establert a la 
normativa aplicable, presentem aquesta moció per tal que pugui ser discutida 
a la propera sessió plenària. 
 
EXPOSICIÓ DE MOTIUS: 
 
La Llei 39/1981, de 28 d’octubre, regula l’ús de la bandera d'Espanya i el 
d’altres banderes i ensenyes i disposa el contingut, abast i significat 
d’aquestes. La bandera d'Espanya constitueix un símbol de nació�, és signe de 
sobirania, independència, unitat i integritat i representa els valors superiors 
expressats en la Constitució�. 
 
Per la seva banda, l’article 1 de la Constitució estableix que Espanya es 
constitueix en un Estat social i democràtic de Dret que propugna com a valors 
superiors del seu ordenament jurídic la llibertat, la justícia, la igualtat i el 
pluralisme polític. És així� que la bandera d'Espanya és garantia del respecte 
als drets fonamentals dels espanyols, en la mesura que simbolitza la llibertat, 
la justícia, la igualtat i el pluralisme polític. 
 
Precisament, per la rellevància d’aquest símbol, l’article 3.1 de la Llei 39/1981 
específica que: "La Bandera d'Espanya haurà d’onejar en l’exterior i ocupar el 
lloc preferent a l'interior de tots els edificis i establiments de l'Administració [...] 
municipal de l’Estat". 
 
Així mateix, l’article 4 de la mateixa Llei estableix que: “En les Comunitats 
Autònomes, els Estatuts de les quals reconeguin una bandera pròpia, aquesta 
s’utilitzarà juntament amb la bandera d'Espanya en tots els edificis públics 
civils de l’àmbit territorial d’aquella, en els termes del que es disposa en 
l’article sisè de la present llei.” 
 
Per la seva banda, l’article 8.2 de l'Estatut d'Autonomia de Catalunya disposa 
que la bandera de Catalunya ha d’estar present als edificis públics i en els 



 

 

actes oficials que tinguin lloc a Catalunya i l’article 8.6 de l'Estatut estableix 
que la bandera de Catalunya mereix la mateixa protecció que els altres 
símbols de l’Estat. 
 
Igualment, és transcendental destacar que el compromís d'Espanya amb el 
procés de construcció europea ha estat molt intens en les últimes dècades, en 
suposar Europa una referència de llibertats i prosperitat per al nostre país. La 
bandera europea simbolitza tant la Unió Europea com, més àmpliament, la 
identitat i la unitat d'Europa. El 1985 va ser adoptada per tots els dirigents de 
la UE com a emblema oficial de les Comunitats Europees, que amb el temps 
passarien a ser la Unió Europea i és freqüent que les corporacions públiques 
expressin el seu afecte als valors europeus mitjançant l’exhibició de la 
bandera europea en les façanes de les seves institucions.  
 
CONSIDERANT: Que Vilanova i la Geltrú no pot romandre al marge de 
l’exhibició dels símbols que representen els valors democràtics i que són 
garantia dels drets tots els vilanovins. 
 
CONSIDERANT: Que la presència conjunta de les banderes d'Espanya, de 
Catalunya, de Vilanova i la Geltrú i d'Europa en la façana de l'Ajuntament, 
reforça el sentit democràtic de la nostra ciutat i serveix per exterioritzar el 
compromís de la nostra corporació amb els drets de ciutadania. 
 
CONSIDERANT: Que l’actual absència d’aquestes banderes causa un 
perjudici irremeiable als valors simbòlics que representen i devalua la qualitat 
democràtica del nostre ajuntament.  
 
És per aquest motiu que el Grup Municipal del Partit Popular de Catalunya 
amb el suport de C’s Ciutadans, proposa l’adopció del següent 

 
ACORD: 

 
“Que les banderes d'Espanya, Catalunya, Vilanova i la Geltrú i Europa es 
col·locaran a la façana de l’Ajuntament, així� com als edificis i actes 
institucionals del nostre municipi. Segons els articles 4 i 5 de la Llei 
39/1981, s’estableix que els Ajuntaments utilitzin les seves pròpies banderes i 
en les Comunitats Autònomes, llurs Estatuts reconeguin bandera pròpia –com 
és el cas de Catalunya (article 8, on es regula el seu ús en edificis públics i 
actes oficials dins del territori català)-, aquestes s’utilitzaran juntament amb la 
bandera d’Espanya en tots els edificis públics del nostre àmbit territorial.” 
 
Es vota la moció, la qual ES DESESTIMA amb el resultat següent: 
 
   Vots a favor:      C’s (2) i PP (1) =  3 vots 



 

 

   Vots en contra: CiU (5), PSC (5), CUP (5), ERC (4) i SOM 
         VNG (2) = 21 vots 
 
 

Grup Municipal d’ERC 
 

25.  MOCIÓ SOBRE LA PROBLEMÀTICA DE L’OFERTA EDUCATIVA 
DE P3 

 
Es retira aquest punt de l’ordre del dia. 
 
 

26. MOCIÓ PER A LA CREACIÓ D’UN ESPAI D’ATENCIÓ 
TURÍSTICA AL CENTRE DE  VILANOVA I LA GELTRÚ. 

 
L’atractiu turístic de Vilanova i la Geltrú és conegut i l’oferta turística va més 
enllà de les platges. Aquest fet no es visibilitza a la ciutat, malgrat l’existència 
d’un patrimoni molt més ric i ampli: museus, biblioteques, monuments, sales 
d’exposicions, programació cultural, rutes culturals, fires, festivals, festes 
populars i, fins i tot, un ric teixit comercial que inclou els mercats municipals. 
Per aquest motiu, pensem que caldria aprofundir en el treball de 
desestacionalització i descentralització del turisme a la ciutat i no centrar-se 
únicament en la temporada d’estiu.  
 
Per altra banda, en relació amb el patrimoni, sobretot festiu de la ciutat, s’ha 
anat creant un marxandatge propi: principalment el de Carnaval i la Festa 
Major. Des d’ERC veiem que la presència del patrimoni i dels elements que 
tenen la personalitat de Vilanova i la Geltrú no són a l’abast dels visitants de la 
ciutat. La seva presència queda arraconada en un espai poc destacat de 
l’OAC i pensem que aquests elements són eines bàsiques que cal tenir en 
compte per a la promoció turística de la ciutat durant tot l’any. 
 
És per això que proposem l’adopció del següent  
 

ACORD: 
 
“PRIMER. Crear un espai d’atenció turística i botiga de Vilanova i la Geltrú als 
baixos de la Casa de Cultura, a la Plaça de la Vila, núm. 11. 
 
SEGON. Establir aquest  espai com un servei d’informació turística i alhora 
recollir en un sol punt la venda tots aquells productes que singularitzen i 
identifiquen la ciutat, perquè estiguin a l’abast de tots els visitants i de la 
població durant tot l’any. 
 



 

 

TERCER. Vincular el talent local (artistes, creadors, artesans…) a través 
d’aquest espai per afavorir la promoció del patrimoni i dels productes locals.” 
 
 
Després del debat corresponent es decideix deixar sobre la taula la moció 
i, per tant, es retira. 
 
 

Grups Municipals de la CUP i SOM VNG 
 

27. MOCIÓ PER A LA RECONSTITUCIÓ DEL CONSELL ESCOLAR 
MUNICIPAL, LA CREACIÓ DE L’OBSERVATORI LOCAL DE LA 
INFÀNCIA I L’ADOLESCÈNCIA, LA REDACCIÓ DEL PROJECTE 
EDUCATIU DE CIUTAT I L’ESTABLIMENT D’INSTRUMENTS PER 
APAIVAGAR SITUACIONS DE POBRESA I EXCLUSIÓ SOCIAL. 

 
 
Es retira aquest punt de l’ordre del dia. 
 
 

28. MOCIÓ SOBRE LES TITULITZACIONS DE LES HIPOTEQUES I 
ELS DESNONAMENTS QUE PROMOUEN ELS BANCS 
EXECUTANT HIPOTEQUES QUE VAN SER TRANSFERIDES A 
FONS DE TITULITZACIÓ. 

 
El procés de titulització es va iniciar a Espanya amb la Llei sobre Règim de 
Societats i Fons de Titulització Hipotecària (Llei 19/1992, de 7 de juliol) i va 
aconseguir el seu major auge l’any 2007, any en el qual les titulitzacions van 
sumar al voltant de 140.000 milions d'euros. 
 
Com a conseqüència del procés de titulització que bancs i caixes han aplicat a 
tot tipus de crèdits, especialment a les hipoteques, s’ha generat una greu 
confusió i, per tant, absoluta indefensió per part dels hipotecats. 
 
Les titulitzacions són processos que suposen la sortida del patrimoni de 
l’entitat bancària dels crèdits signats entre ells i els seus clients. A través dels 
mecanismes financers els bancs transfereixen aquests préstecs hipotecaris, 
però segueixen actuant com a titulars dels mateixos, tant en la seva relació 
amb els clients com en via judicial.  Titulitzar és una forma de finançament que 
suposa la transmissió dels drets de crèdit a tercers, amb tots els riscos per als 
inversors, però són les entitats financeres que van subscriure l’escriptura de 
préstec hipotecari les que inicien execucions hipotecàries com si fossin la part 
creditora de la relació contractual, mancant, no obstant, de legitimació 
activa per a això. Assumeixen una aparença de legalitat, com és la inscripció 



 

 

registral, però hi ha una manca de validesa quan ja s’ha transmès el crèdit. La 
funció dels bancs o caixes ha passat a ser la de mers administradors dels 
cobraments que origina el préstec, tal com consta en els fullets d’emissió: 
cobrar quotes mensuals i transferir-les al fons de titulització, obviant que el 
nou creditor és el titular del bo. 
 
Així mateix, la Llei permet que no hi hagi publicitat registral sobre la 
transferència d'aquestes inscripcions en el registre de la propietat, en mancar 
els fons de titulitzacions de personalitat jurídica, extrem que han utilitzat les 
entitats financeres per ocultar aquesta dada, que malgrat ser absolutament 
real és difícil de demostrar per l’opacitat de la tramitació d’aquest procediment, 
de manera que simulen continuar sent els legítims creditors dels préstecs, així 
com inicien en el seu propi nom els procediments d’execució 
hipotecària. 
 
Al març del 2015 el Director del Departament de Conducta de Mercat i 
Reclamacions del Banc d'Espanya, va manifestar “que la titulització és un 
procés financer per mitjà del qual es transformen uns actius líquids 
(crèdits/préstecs) en títols o valors negociables, mitjançant la seva cessió a un 
fons de titulització, qui al seu torn emet uns bons de titulització per a la seva 
col·locació entre inversors institucionals. D’aquesta manera, les entitats venen 
tot o part dels seus riscos per obtenir un finançament amb les quals seguir 
desenvolupant el seu negoci sense necessitat d’emprar altres vies, com a 
ampliacions de capital. De conformitat amb la Llei 19/1992, sobre règim de 
societats i fons d’inversió immobiliària i sobre fons de titulització hipotecària, la 
titulització d’un préstec suposa que l’entitat que va concedir el mateix deixa de 
ser la creditora del préstec, encara que conservi per Llei la titularitat registral i 
segueixi mantenint, excepte pacte en contrari, la seva administració…”. 
També al març de 2015, el dia 6, el Jutjat de Primera Instància nº 1 de 
Fuenlabrada va acordar deixar sense efecte una execució hipotecària 
despatxada, considerant la falta del legitimació de l’entitat financera executant 
que va alienar el crèdit a un fons de titulització. 
 
Així mateix, el Jutjat de Primera Instància número 6 de Còrdova, va suspendre 
a l’octubre del 2015 un procediment d’execució fins a conèixer la titularitat del 
préstec. Igual ocorre amb dos procediments més en el Jutjat d’Instància 
número 2 de Puente Genil. 
 
 S’ha obert, doncs, una nova via de defensa davant els procediments 
d’execució hipotecària que segueixen amenaçant de desnonament a famílies 
que no poden fer front a les quotes de la hipoteca; però aquestes famílies, per 
poder disposar d’aquesta defensa, necessiten conèixer si la seva hipoteca 
va ser titulitzada o no, i necessiten que jutges, autoritats i la societat en 



 

 

general sàpiga el que passa en tot aquest assumpte, tan lligat a la bombolla 
immobiliària d’ahir i a l’emergència habitacional d’avui. 
 
És per tot això aquí exposat que proposem al Ple Municipal l’adopció del 
següent 

ACORD: 
 
“PRIMER. Exigir a la Comisión Nacional del Mercado de Valores que funcioni 
al més aviat possible com un veritable registre públic, organitzant els fulls, 
escriptures i annexos d’actius titulitzats a fi de poder oferir a les famílies 
afectades de forma clara i accessible la informació i certificació de si la seva 
hipoteca ha estat titulitzada i en quin fons. 
 
SEGON. Sol·licitar a les entitats financeres que publiquin al seu web, al costat 
del full i l’escriptura de constitució del fons, la relació d’actius que componen 
aquest fons de titulització. 
 
TERCER. Pregar al Jutge Degà que promogui la suspensió dels procediments 
d'execució fins que cada entitat financera remeti certificació de si el préstec a 
executar ha estat titulitzat o no. 

 
QUART. Enviar còpia d'aquesta moció a les oficines centrals de les entitats 
financeres amb sucursals a la nostra ciutat, Parlament de Catalunya, 
formacions polítiques, sindicats, associacions veïnals i plataformes contra els 
desnonaments i per la defensa del dret a l'habitatge digne. 
 
CINQUÈ. Incloure a la pàgina web municipal un apartat amb informació sobre 
el problema de les titulitzacions, orientacions perquè el consumidor pugui 
saber si el seu préstec hipotecari ha estat titulitzat o no per la seva entitat 
financera i les mesures d’actuació i protecció.” 
 
 
Es vota la proposta amb les transaccions proposades, la qual s’aprova per 
unanimitat dels presents, amb un total de 24 vots a favor (5 vots de CiU, 5 del 
PSC, 5 de la CUP, 4 d’ERC, 2 de C’s, 2 de SOM VNG i 1 del PP). 
 
L’ACORD ADOPTAT ÉS EL SEGÜENT: 
 
El procés de titulització es va iniciar a Espanya amb la Llei sobre Règim de 
Societats i Fons de Titulizació Hipotecària (Llei 19/1992, de 7 de juliol) i va 
aconseguir el seu major auge l’any 2007, any en el qual les titulitzacions van 
sumar al voltant de 140.000 milions d'euros. 
 



 

 

Com a conseqüència del procés de titulització que bancs i caixes han aplicat a 
tot tipus de crèdits, especialment a les hipoteques, s’ha generat una greu 
confusió i, per tant, absoluta indefensió per part dels hipotecats. 
 
Les titulitzacions són processos que suposen la sortida del patrimoni de 
l’entitat bancària dels crèdits signats entre ells i els seus clients. A través dels 
mecanismes financers els bancs transfereixen aquests préstecs hipotecaris, 
però segueixen actuant com a titulars dels mateixos, tant en la seva relació 
amb els clients com en via judicial.  Titulitzar és una forma de finançament que 
suposa la transmissió dels drets de crèdit a tercers, amb tots els riscos per als 
inversors, però són les entitats financeres que van subscriure l’escriptura de 
préstec hipotecari les que inicien execucions hipotecàries com si fossin la part 
creditora de la relació contractual, mancant, no obstant, de legitimació 
activa per a això. Assumeixen una aparença de legalitat, com és la inscripció 
registral, però hi ha una manca de validesa quan ja s’ha transmès el crèdit. La 
funció dels bancs o caixes ha passat a ser la de mers administradors dels 
cobraments que origina el préstec, tal com consta en els fullets d’emissió: 
cobrar quotes mensuals i transferir-les al fons de titulització, obviant que el 
nou creditor és el titular del bo. 
 
Així mateix, la Llei permet que no hi hagi publicitat registral sobre la 
transferència d'aquestes inscripcions en el registre de la propietat, en mancar 
els fons de titulitzacions de personalitat jurídica, extrem que han utilitzat les 
entitats financeres per ocultar aquesta dada, que malgrat ser absolutament 
real és difícil de demostrar per l’opacitat de la tramitació d’aquest procediment, 
de manera que simulen continuar sent els legítims creditors dels préstecs, així 
com inicien en el seu propi nom els procediments d’execució 
hipotecària. 
 
Al març del 2015 el Director del Departament de Conducta de Mercat i 
Reclamacions del Banc d'Espanya, va manifestar “que la titulització és un 
procés financer per mitjà del qual es transformen uns actius líquids 
(crèdits/préstecs) en títols o valors negociables, mitjançant la seva cessió a un 
fons de titulització, qui al seu torn emet uns bons de titulització per a la seva 
col·locació entre inversors institucionals. D’aquesta manera, les entitats venen 
tot o part dels seus riscos per obtenir un finançament amb les quals seguir 
desenvolupant el seu negoci sense necessitat d’emprar altres vies, com a 
ampliacions de capital. De conformitat amb la Llei 19/1992, sobre règim de 
societats i fons d’inversió immobiliària i sobre fons de titulització hipotecària, la 
titulització d’un préstec suposa que l’entitat que va concedir el mateix deixa de 
ser la creditora del préstec, encara que conservi per Llei la titularitat registral i 
segueixi mantenint, excepte pacte en contrari, la seva administració…”. 
També al març de 2015, el dia 6, el Jutjat de Primera Instància nº 1 de 
Fuenlabrada va acordar deixar sense efecte una execució hipotecària 



 

 

despatxada, considerant la falta del legitimació de l’entitat financera executant 
que va alienar el crèdit a un fons de titulització. 
 
Així mateix, el Jutjat de Primera Instància número 6 de Còrdova, va suspendre 
a l’octubre del 2015 un procediment d’execució fins a conèixer la titularitat del 
préstec. Igual ocorre amb dos procediments més en el Jutjat d’Instància 
número 2 de Puente Genil. 
 
 S’ha obert, doncs, una nova via de defensa davant els procediments 
d’execució hipotecària que segueixen amenaçant de desnonament a famílies 
que no poden fer front a les quotes de la hipoteca; però aquestes famílies, per 
poder disposar d’aquesta defensa, necessiten conèixer si la seva hipoteca 
va ser titulitzada o no, i necessiten que jutges, autoritats i la societat en 
general sàpiga el que passa en tot aquest assumpte, tan lligat a la bombolla 
immobiliària d’ahir i a l’emergència habitacional d’avui. 
 
És per tot això que aquest Ple de l’Ajuntament aprova el següent 
 

ACORD: 
 
“PRIMER. Exigir a la Comisión Nacional del Mercado de Valores que funcioni 
al més aviat possible com un veritable registre públic, organitzant els fulls, 
escriptures i annexos d’actius titulitzats a fi de poder oferir a les famílies 
afectades de forma clara i accessible la informació i certificació de si la seva 
hipoteca ha estat titulitzada i en quin fons. 
 
SEGON. Sol·licitar a les entitats financeres que publiquin al seu web, al costat 
del full i l’escriptura de constitució del fons, la relació d’actius que componen 
aquest fons de titulització. 
 
TERCER. Comunicar aquests acords al Jutjat degà de Vilanova i la Geltrú per 
a què, analitzat cada cas, pugui acordar la suspensió dels procediments 
d'execució fins que cada entitat financera remeti certificació de si el préstec a 
executar ha estat titulitzat o no. 

 
QUART. Enviar còpia d'aquesta moció a les oficines centrals de les entitats 
financeres amb sucursals a la nostra ciutat, Parlament de Catalunya, 
formacions polítiques, sindicats, associacions veïnals i plataformes contra els 
desnonaments i per la defensa del dret a l'habitatge digne. 
 
CINQUÈ. Incloure a la pàgina web municipal un apartat amb informació sobre 
el problema de les titulitzacions, orientacions perquè el consumidor pugui 
saber si el seu préstec hipotecari ha estat titulitzat o no per la seva entitat 



 

 

financera i les mesures d’actuació i protecció, així com promoure des de 
l’Oficina Local d’Habitatge sessions informatives i d’orientació gratuïtes. 
 
SISÈ. Que l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú insti la Diputació de Barcelona, 
en les seves competències en matèria de consum, així com la Generalitat de 
Catalunya, a través del servei específic d’OFIDEUTE, perquè atenguin les 
sol·licituds que no s’estan atenent dels ciutadans que es trobin en una situació 
de llançament hipotecari.” 
 

 
Grup Municipal de SOM VNG 

 
29. MOCIÓ AMB RELACIÓ A LA IGUALTAT DE DRETS ENTRE 

TREBALLADORES QUE PRESTEN SERVEIS A 
L’ADMINISTRACIÓ EN EL MARC DE LA LLUITA CONTRA LA 
VIOLÈNCIA MASCLISTA. 

 
El 8 de març, Dia Internacional de la Dona treballadora, ha de significar un pas 
endavant en la lluita contra la violència masclista i en l’avanç dels drets de les 
dones treballadores. 
 
En primer lloc, partim de la idea que després de la violència masclista es 
troben les desigualtats.  El repunt de dones assassinades que estem vivint 
des de fa mesos té a veure amb l’augment d’aquestes desigualtats: les 
retallades en serveis públics on les dones som el gruix de les seves 
treballadores i beneficiàries, la degradació de les condicions laborals per la 
pressió a la baixa de la desocupació i les últimes reformes laborals, les 
dificultats i retallades per accedir a ajudes socials, prestacions, pensions, etc.  
Tot això sense oblidar les retallades en mesures d’igualtat  i específiques 
contra la violència masclista.  L’augment de la pobresa i de les desigualtats de 
la crisi afecta en major mesura els qui patien una pitjor situació de partida.  
Després de 7 anys de crisi ens situem en un 8 de març de l’any 2016, on les 
dones s’incorporen al mercat laboral de forma forçada davant la falta 
d’ingressos, on la subocupació i la feminització van de la mà, on s’intensifica 
el treball de cures per a les dones (esmorteint les retallades en dependència, 
atenció a la infància, etc.) i on es mantenen i agreugen les desigualtats 
preexistents (contractes parcials, sostre de cristall, segregació horitzontal, 
bretxa salarial, règim especial per a treballadores domèstiques...). 
 
En segon lloc, la xifra de dones assassinades per violència masclista és 
només la punta d’un iceberg.  Sabem que la transversalitat, la 
interseccionalitat i l’especificitat han de ser els criteris que guiïn la nostra 
actuació.  La violència s’expressa en allò quotidià i en tots els àmbits: laboral, 
representació política, participació, relacions personals, educació, cultura... 



 

 

Així ve reconegut per les diferents legislacions a nivell internacional, estatal, 
autonòmic i així es recull en els principis que han de guiar l’actuació en 
matèria d’igualtat. 
 
En tercer lloc, aquest 8 de març ha de servir per visualitzar la problemàtica de 
les treballadores de subcontractes i de serveis externalitzats.  Com a 
administració pública contractem serveis que en bona part són realitzats per 
treballadores que engrosseixen les files dels sectors més feminitzats, més 
precaris i més invisibles.  No podem mirar cap a un altre costat, diferenciant en 
drets, igualtat i dignitat per a les unes i les altres, segons la seva relació 
laboral amb l’administració.  Les persones que netegen els nostres edificis no 
poden ser treballadores de segona.  Som responsables d’aquesta realitat com 
la part contractant i com a govern compromès amb la conquesta de la igualtat 
com a pilar fonamental de la democràcia.  La igualtat comença a casa. 
 
En quart lloc, la incorporació de la dona al treball s’ha realitzat sense que hi 
hagi hagut un canvi en el repartiment de tasques a casa i de cures, essent 
aquesta la causa que les dones estiguin en una posició de desigualtat mentre 
que el seu paper social segueix lligat a les cures.  La conciliació s’ha salvat 
amb contractes parcials que no han fet sinó perpetuar aquests rols i que a 
més han precaritzat l’ocupació femenina.  Si la base de la igualtat entre dones 
i homes és la independència econòmica, així com un repartiment igualitari de 
les tasques, hem d’actuar en conseqüència.  No basten les bones paraules 
sense articular recursos i actuacions per avançar cap a la igualtat real. 
 
És per això que aquest Ple de l’Ajuntament aprova el següent acord, afirmant 
que el compromís per a l’eradicació de la violència masclista i la conquesta de 
la igualtat passa per: 
 

ACORD 
 

PRIMER.  Reconèixer la nostra responsabilitat com a administració pel que fa 
a les condicions laborals de les treballadores de serveis externalitzats, 
subcontractats, en compliment del principi del dret a la igualtat i a la no 
discriminació, vetllant pels seus drets laborals. 
 
SEGON. Estudiar la possibilitat de recuperació dels serveis externalitzats/ 
subcontractats, establint com a mesura la revisió dels contractes establerts i 
condicionar l’adjudicació a criteris d’igualtat i compliment de drets laborals, així 
com establir accions positives per superar la discriminació laboral que implica 
la feminització dels sectors laborals amb més precarietat i menor retribució 
salarial. 
 



 

 

TERCER.  Potenciar les iniciatives d’autogestió i economia social en aquests 
serveis, a través de clàusules socials en els plecs de condicions i 
desenvolupant mesures per al foment d’aquestes iniciatives que passarien per 
la formació, l’assessorament i les ajudes econòmiques. 
 
QUART.  Garantir l’atenció a les necessitats i drets de cures de la ciutadania, 
especialment en persones dependents i en la infància, encaminant-nos cap a 
una recuperació pública d’aquests serveis sota la idea de la responsabilitat 
social de les tasques de cures com a base per a una incorporació de la dona 
al mercat laboral en condicions d’igualtat. 
 
 
Es vota la proposta, la qual s’aprova per unanimitat dels presents, amb un 
total de 24 vots a favor (5 vots de CiU, 5 del PSC, 5 de la CUP, 4 d’ERC, 2 de 
C’s, 2 de SOM VNG i 1 del PP). 
 
 

Grup Municipal de la CUP 
 

30. MOCIÓ PER FER DEL MOLÍ DE MAR UN ALBERG PÚBLIC AMB 
ALTRES USOS COMPLEMENTARIS. 
 

Aprofitant que la Generalitat de Catalunya ha accedit a cedir la gestió d’un 
equipament privilegiat al Municipi, ara es torna a obrir la possibilitat de 
plantejar diferents usos d’aquest espai. La CUP torna a proposar la possibilitat 
que el Molí de Mar esdevingui un alberg públic l’ús del qual també es pugui 
compaginar amb altres utilitats. De fet, la proposta que el Molí de Mar acollís 
un alberg públic ja va ser aprovada pel Ple municipal el juliol de 2014. 
 
En l’actualitat, l’oferta d’allotjament turístic a Vilanova i la Geltrú abasta hotels, 
hostals, apartaments, càmpings i una residència-alberg. No obstant això, 
aquesta oferta variada ha estat considerada com a insuficient per diferents 
agents econòmics. Actualment, a la ciutat tan sols comptem amb un sol alberg 
que acull un servei incomplert i inaccessible: la residència universitària Vila 
Nova, uns apartaments destinats principalment als i les estudiants de la UPC, 
tan sols obert al públic durant el juliol i l’agost, però amb molt poca informació 
al respecte. 
 
Per aquest motiu, en ocasions passades ja vam proposar la creació d’un 
alberg públic en un espai privilegiat com el Molí de Mar. Es tracta d’un 
equipament format per tres edificacions i una àmplia zona de jardí disposada 
en quatre terrasses diferents. A l’espai s’hi ubiquen diferents sales, despatxos, 
menjadors, cuina i serveis, a més d’habitacions per pernoctar. Per a la CUP, 
aquesta proposta podria arribar a tenir un potencial socioeconòmic enorme en 



 

 

tractar-se d’una ubicació estratègica per a la ciutat, situada a primera línia de 
mar i de la muntanya, a peu de platja i propera a l’estació de ferrocarril i 
autobusos. L’eventual alberg podria estar situat, a més, prop del nou centre 
d’acollida de turistes i, també, no gaire allunyat del nostre centre històric i 
comercial. 
 
Des de la CUP veuríem amb bons ulls que, tot i acollir un alberg, el Molí de 
Mar estigués obert a d’altres usos complementaris vinculats a la formació, 
presentacions, debats i seminaris del sector turístic, i acollir igualment festivals 
de música i concerts. Són usos compatibles i complementaris si la proposta de 
distribució dels espais és adequada.  
 
Per tots aquests motius demanen l’aprovació del següent  
 

ACORD: 
 

“PRIMER. Proposar al govern i als grups de l’oposició la concreció d’una 
proposta per tal que el Molí de Mar aculli un alberg obert a d’altres usos 
complementaris. 
 
SEGON. Consensuar les diferents fórmules de gestió, finançament i 
coordinació amb la Xarxa Nacional d’Albergs Socials de Catalunya.” 
 
 
Aquest és l’enllaç al vídeo de la sessió plenària en què es tracta aquest punt: 
  
http://videoacta.ajuntament.org/PortalRepro/?pleno=20160307&punto=32 
 
 
Es vota un text alternatiu a la moció, que és acceptat pel grup municipal de la 
CUP, el qual s’aprova per unanimitat dels presents, amb un total de 24 vots a 
favor (5 vots de CiU, 5 del PSC, 5 de la CUP, 4 d’ERC, 2 de C’s, 2 de SOM 
VNG i 1 del PP). 
 
L’ACORD ADOPTAT ÉS EL SEGÜENT: 
 
Aprofitant que la Generalitat de Catalunya ha accedit a cedir la gestió d’un 
equipament privilegiat al Municipi, ara es torna a obrir la possibilitat de 
plantejar diferents usos d’aquest espai. La CUP torna a proposar la possibilitat 
que el Molí de Mar esdevingui un alberg públic l’ús del qual també es pugui 
compaginar amb altres utilitats. De fet, la proposta que el Molí de Mar acollís 
un alberg públic ja va ser aprovada pel Ple municipal el juliol de 2014. 
 



 

 

En l’actualitat, l’oferta d’allotjament turístic a Vilanova i la Geltrú abasta hotels, 
hostals, apartaments, càmpings i una residència-alberg. No obstant això, 
aquesta oferta variada ha estat considerada com a insuficient per diferents 
agents econòmics. Actualment, a la ciutat tan sols comptem amb un sol alberg 
que acull un servei incomplert i inaccessible: la residència universitària Vila 
Nova, uns apartaments destinats principalment als i les estudiants de la UPC, 
tan sols obert al públic durant el juliol i l’agost, però amb molt poca informació 
al respecte. 
 
Per aquest motiu, en ocasions passades ja vam proposar la creació d’un 
alberg públic en un espai privilegiat com el Molí de Mar. Es tracta d’un 
equipament format per tres edificacions i una àmplia zona de jardí disposada 
en quatre terrasses diferents. A l’espai s’hi ubiquen diferents sales, despatxos, 
menjadors, cuina i serveis, a més d’habitacions per pernoctar. Per a la CUP, 
aquesta proposta podria arribar a tenir un potencial socioeconòmic enorme en 
tractar-se d’una ubicació estratègica per a la ciutat, situada a primera línia de 
mar i de la muntanya, a peu de platja i propera a l’estació de ferrocarril i 
autobusos. L’eventual alberg podria estar situat, a més, prop del nou centre 
d’acollida de turistes i, també, no gaire allunyat del nostre centre històric i 
comercial. 
 
Des de la CUP veuríem amb bons ulls que, tot i acollir un alberg, el Molí de 
Mar estigués obert a d’altres usos complementaris vinculats a la formació, 
presentacions, debats i seminaris del sector turístic, i acollir igualment festivals 
de música i concerts. Són usos compatibles i complementaris si la proposta de 
distribució dels espais és adequada.  
 
Per tots aquests motius aquest Ple de l’Ajuntament 
 

ACORDA: 
 
“PRIMER.  En la negociació amb la Generalitat per gestionar el Molí de Mar, 
contemplar que pugui acollir un alberg públic. 
 
SEGON. Un cop es disposi de l’ús del Molí de Mar, estudiar a la Comissió 
Informativa la possibilitat d’ubicar-hi un alberg públic i la millor fórmula de 
gestió d’aquest.” 
 

Grups Municipals del PSC i CiU 
 

31. MOCIÓ PROPOSADA PER ACCIÓ SOLIDÀRIA AMB EL SÀHARA 
PER DEMANAR QUE LA MINURSO (MISSIÓ DE LES NACIONS 
UNIDES PEL REFERÈNDUM AL SÀHARA OCCIDENTAL) 
ASSUMEIXI COMPETÈNCIES EN DRETS HUMANS. 



 

 

 
Antecedents 
 
L’any 1975, ara fa més de 40 anys, el darrer govern franquista signà els 
anomenats Acords tripartits de Madrid amb Mauritània i el Marroc, cedint 
il·legalment la província del Sàhara Espanyol a aquests dos països.  
 
Aquest fet es produïa malgrat la sentència del tribunal internacional de La 
Haia, que no veia cap relació històrica de domini entre els sahrauís i els seus 
veïns, sota la pressió de la Marxa Verda organitzada per la monarquia 
marroquina i malgrat les contínues resolucions de les Nacions Unides que 
reclamaven a Espanya l’organització d’un referèndum d’autodeterminació 
sobre el futur del territori. 
 
Els sahrauís, en defensa dels seus drets, iniciaren la resistència armada que 
donà pas a una guerra de prop de 15 anys de durada, fins que, el 1988 es 
signaren els Acords de Pau de Houston i, poc després l’Alto el foc. En aquests 
acords es determinà que hauria de desenvolupar-se un referèndum 
d’autodeterminació sota control de les Nacions Unides. Naixia la Missió de les 
Nacions Unides per a la realització del referèndum al Sàhara Occidental 
(MINURSO). 
 
Les traves del govern marroquí i la incapacitat de la comunitat internacional 
han fet que avui, 40 anys després de l’inici del conflicte i 27 anys després de 
la fi de la guerra, encara no s’hagi portat a terme aquest referèndum. 
 
Al llarg d’aquest temps, mentre una bona part de la població sahrauí malviu de 
l’ajut internacional en els que són uns dels campaments de Refugiats més 
antics dels que existeixen al Món, aquells altres sahrauís que restaren a casa 
seva han vist com l’ocupant marroquí reprimia qualsevol manifestació de la 
seva identitat i de la seva voluntat. 
 
Relegats a la seva pròpia terra de les millors ocupacions, envoltats de colons 
marroquins provinents del nord que no oculten la seva animadversió, amb 
unes forces d’ocupació militars i policials dedicades específicament a la 
persecució de qualsevol signe d’identitat, els sahrauís dels territoris ocupats 
iniciaren una lluita de resistència pacifica, anomenada Intifada sahrauí, que 
culminà amb la constitució del Campament de la dignitat, de Gdeim Izik, 
reclamant el respecte dels drets humans i l’accés als llocs de treball i les 
feines que s’ofereixen en el seu territori. Aquest Campament constituït per 
prop de 20.000 sahrauís es considera com la primera espurna de 
l’anomenada Primavera Àrab. 
 



 

 

Al llarg d’aquests anys han estat centenars els presoners sahrauís 
desapareguts, milers els empresonats i apallissats, innumerables els apartats 
dels seus estudis i dels seus treballs, i molts els condemnats en tribunals 
sense cap garantia processal. 
 
En tots els casos per expressar la seva identitat, per reclamar millores socials, 
per demanar pacíficament la fi de l’ocupació i la celebració d’un referèndum 
d’autodeterminació d’acord amb la legalitat internacional. 
 
Malgrat que la legalitat internacional i les resolucions de les Nacions Unides 
els donen la raó, les tropes desplegades integrants de la MINURSO en el 
territori, no tenen cap competència en el terreny dels Drets Humans i 
assisteixen impassibles a aquestes violacions flagrants de la legalitat 
internacional que es produeixen cada dia davant seu. Violacions que han estat 
documentades per nombroses entitats internacionals, així com delegacions 
parlamentàries i advocats i juristes observadors. I això que les pròpies 
Nacions Unides afirmen que el manteniment i l’aplicació del respecte als drets 
humans són competències de les missions de Pau. De fet, la MINURSO es 
l’única missió de pau desplegada sense competències en aquesta matèria. 
 
En aquest sentit és bo recordar les conclusions de l’informe sobre el viatge 
d’una delegació del Parlament de Catalunya, realitzada als territoris ocupats 
del Sàhara occidental del 13 al 16 d’abril del 2014:  
 
1. Constatació de la vulneració dels drets humans (detencions, persecucions, 

tortures, repressió, desaparicions…). Creiem que s’està produint un 
etnocidi evident amb el coneixement (i fins i tot la connivència i tolerància) 
de l’ONU i de la comunitat internacional. 

2. Constatació de la negació de drets bàsics individuals: al treball, al salari 
digne, de moviment, d’expressió, de reunió, d’associació, a l’assistència 
sanitària, a l’educació, a l’habitatge. Per tant, no es compleixen els mínims 
drets econòmics, socials i culturals per a la seva dignitat i el lliure 
desenvolupament de la seva personalitat. 

3. Constatació de la negació dels drets col·lectius dels pobles: d’afirmar-se 
com a nació, d’autodeterminació, al lliure exercici de la seva sobirania en 
el seu territori, a expressar i desenvolupar la seva pròpia cultura i 
patrimoni, a disposar dels recursos naturals del seu propi territori, a 
establir internacionalment les relacions que consideri. 

4. Constatació de la voluntat de tergiversació i ocultació de la realitat sobre 
els drets humans al Sàhara Occidental ocupat. La prohibició de l’entrada 
de delegacions internacionals d’observació, els impediments de les 
delegacions que fan observança en el territori i el bloqueig informatiu en 
són una prova i són estratègies per silenciar el conflicte. 



 

 

5. Es fa necessària una intervenció internacional urgent, dotant la missió de 
l’ONU (MINURSO) de les competències en observança i garantia de no 
vulneració dels drets humans. Aquesta necessària i urgent intervenció 
internacional és imprescindible per tal de resoldre un conflicte enquistat i 
amb un poder molt desigual per les dues parts en conflicte.  

6. Reafirmació de la necessitat de finalitzar els treballs previs i realització 
d’un referèndum lliure i vinculant per decidir el futur del Sàhara. Cal 
esgotar aquesta via pacífica de forma urgent. 

7. Preocupació perquè hi ha indicis que l’actual resposta no violenta del 
poble sahrauí a les agressions del govern marroquí es converteixi en 
futures respostes amb violència per part del poble sahrauí, si es manté la 
repressió en el territori ocupat i la sistemàtica i impune violació de drets 
humans. 

8. Aposta per la proliferació de delegacions internacionals en territori ocupat 
per a l’observança de la violació de drets humans, per la presència lliure 
de mitjans de comunicació i de periodistes, i que sigui la comunitat 
internacional qui vetlli per garantir la seva entrada i la realització de la 
seva missió d’observança amb total llibertat. 

9. Constatació i admiració de la capacitat de resistència pacífica del poble 
sahrauí en un context de repressió tan dur com l’actual en territori ocupat i 
mostrem la nostra màxima solidaritat i compromís per dur a terme les 
accions necessàries per denunciar la seva situació i donar suport a la seva 
causa justa.  

 
El proper mes d’abril està previst el debat a les Nacions Unides sobre la 
continuïtat de la MINURSO i les seves funcions. L’any 2014, els Estats Units 
demanaren que aquesta missió tingués competències en l’observança i 
aplicació dels Drets Humans en els territoris ocupats del Sàhara occidental, tot 
i que el veto de França ho impedí. Aquesta Missió es desplegà al territori  
mitjançant la resolució 690 del Consell de Seguretat de les Nacions Unides del 
29 d’abril del 1991. 
 
És inadmissible que una Missió internacional de les Nacions Unides 
desplegada en el territori per cercar una solució pacifica a un conflicte pugui 
restar impassible davant de les violacions reiterades dels Drets Humans. 
 
Atesa la il·legalitat de l’ocupació marroquina de bona part del territori del 
Sàhara Occidental. 
 
Atesa la presència i desplegament de la MINURSO en nom de les Nacions 
Unides i de la Comunitat Internacional en el territori del Sàhara occidental i 
amb la missió especifica d’interposar-se entre les parts en conflicte, per 
celebrar un referèndum i trobar una solució pacífica al mateix. 



 

 

 
Atesa la violació sistemàtica dels drets humans, acreditada mitjançant de 
reiterats informes de tota mena d’institucions i entitats, com Human Rights 
World o la Fundació Miterrand, i tal com es recull en l’informe de la visita d’una 
delegació de l’Intergrup parlamentari català per la pau al Sàhara. 
 
Atès el debat sobre el desplegament de la MINURSO i les seves 
competències que les Nacions Unides han de celebrar el proper mes d’abril. 
 
Atès que són els membres de la Comissió Permanent els que han de decidir 
sobre aquest tema. 
 
El Ple de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú 
 

ACORDA: 
 

“PRIMER. Instar la Comunitat internacional, i especialment els membres 
permanents del Consell de la Seguretat de les Nacions Unides i el govern 
d’Espanya a fer complir les resolucions de les Nacions Unides sobre el 
conflicte del Sàhara occidental, i garantir la realització d’un referèndum 
d’autodeterminació en el que els i les sahrauís puguin decidir lliurement i amb 
totes les garanties el seu futur, acabant amb un conflicte de més de 40 anys 
de durada. 
 
SEGON. Demanar als membres del Consell de Seguretat de les Nacions 
Unides que, mentre no es produeixi el referèndum i la resolució pacifica del 
conflicte, acordin la dotació clara de competències a la MINURSO en 
observança i garantia de no vulneració dels Drets Humans, d’acord amb les 
cartes fundacionals i declaracions de la mateixa institució i que cap membre 
permanent del mateix exerceixi el dret a veto en aquesta matèria. Veto, a totes 
llums, incomprensible. 
 
Aquesta necessària i urgent intervenció internacional és imprescindible per tal 
de resoldre un conflicte enquistat i amb un poder molt desigual per les dues 
parts en conflicte.   
 
TERCER. Demanar que el Govern d’Espanya accepti la seva responsabilitat 
en la resolució d’aquest conflicte, especialment en la preservació de 
l’observança dels drets humans en els territoris ocupats del Sàhara occidental, 
dels quals és encara avui, oficialment, potència administradora de iure. 
 
QUART. Enviar la present moció a les Ambaixades dels membres permanents 
del Consell de Seguretat de les Nacions Unides a Madrid, Ministeri d’Afers 
Exteriors espanyol, Missions permanents davant del Consell de Seguretat de 



 

 

les Nacions Unides a Nova York, Grups Parlamentaris del Congrés i del 
Parlament de Catalunya, Delegació del FPolisario a Catalunya i a l’Estat 
espanyol.” 
 
Es vota la proposta, la qual s’aprova per unanimitat dels presents, amb un 
total de 24 vots a favor (5 vots de CiU, 5 del PSC, 5 de la CUP, 4 d’ERC, 2 de 
C’s, 2 de SOM VNG i 1 del PP). 
 
 

32. MOCIÓ SOBRE ELS GRUPS DE P3 PER AL CURS 2016-2017. 
 
Atès que el Departament d’Ensenyament i els Serveis Territorials de 
Barcelona Comarques proposen el tancament de varis grups de P3 per al curs 
vinent 2016-2017 en aquesta localitat. 
 
Atès que aquest tancament significa la supressió de dotacions de llocs de 
treball. 
 
Atès que condiciona la decisió de les famílies que pensaven optar a una plaça 
d’escola pública i ara no podran fer el que havien decidit, afavorint directament 
el canvi d’opció. 
 
Atès que aquests tancaments afecten exclusivament l’oferta pública. 
 
Per tot això, aquest Ple de l’Ajuntament aprova el següent 
 

ACORD 
 

1. CAP TANCAMENT D’AULES DE P3 A VILANOVA I LA GELTRÚ. 
2. BAIXADA RÀTIO PER FER-HO POSSIBLE. 
3. NOTIFICAR L’APROVACIÓ DE LA MOCIÓ ALS SSTT DE BARCELONA 
COMARQUES. 
 
 
Es vota la proposta, la qual s’aprova per unanimitat dels presents, amb un 
total de 24 vots a favor (5 vots de CiU, 5 del PSC, 5 de la CUP, 4 d’ERC, 2 de 
C’s, 2 de SOM VNG i 1 del PP). 
 

 
33. MOCIÓ SOBRE EL SERVEI DE RODALIES. 

 
El servei del ferrocarril és un dels principals mitjans de transport públic i de 
servei de mobilitat que disposa Vilanova i la Geltrú per a comunicar-se amb la 
resta de la comarca i de ciutats del país. També és un servei de referència per 



 

 

a visitants, treballadors i estudiants universitaris que es desplacen a la ciutat 
de forma diària i en festius. Cal recordar, a més, que la zona tarifària on 
s’inclou la ciutat, comporta que sigui un servei amb un cost econòmic elevat. 
 
Des de fa molts anys, el servei s’està prestant en condicions de poca fiabilitat; 
la darrera d’aquestes situacions, produïda per l’estat d’abandonament d’una 
de les estacions, va provocar afectacions a uns 100.000 usuaris durant tot un 
dia. 
 
Les afectacions per la situació de les infraestructures s’afegeix als constants 
retards i altres afectacions, sense que els usuaris sovint disposin d’un servei 
d’atenció adequat i suficient per donar resposta a la impuntualitat. 
 
En el cas concret de Vilanova i la Geltrú, a més a més, s’afegeix la necessitat 
de cercar mecanismes definitius davant del tancament per actes vandàlics de 
l’accés del carrer Àncora. 
 
Per tot això, els grups sotasignats proposen al Ple de l’Ajuntament l’adopció 
del següent 
 

ACORD: 
 
“PRIMER. Sol·licitar les inversions necessàries a les Rodalies de Catalunya i, 
en concret, a la línia R2sud.  
 
SEGON. Implantar de forma immediata una millora de la comunicació i atenció 
als usuaris de Rodalies, especialment en el moment de màximes incidències 
del servei. 
 
TERCER. Cercar solucions definitives a l’accés mar de l’estació de Vilanova i 
la Geltrú davant dels actes vandàlics, de forma conjunta amb l’Ajuntament. 
 
QUART. Reclamar a ADIF el manteniment de estacions, la neteja de l’entorn 
de les infraestructures, així com el manteniment dels elements de protecció a 
les vies al terme municipal. 
 
CINQUÈ. Afegir-nos a la petició de la Generalitat de Catalunya sol·licitant el 
traspàs de la gestió íntegra del servei de Rodalies, així com de les 
infraestructures, així com fer efectiva la revisió de les zones tarifàries.” 
 
 
S’accepta una esmena al punt tercer i a continuació es vota la moció amb 
votació separada dels punts. 
 



 

 

En primer lloc es voten els punts primer a quart de la moció, els quals 
s’aproven per unanimitat dels presents, amb un total de 24 vots a favor (5 vots 
de CiU, 5 del PSC, 5 de la CUP, 4 d’ERC, 2 de C’s, 2 de SOM VNG i 1 del 
PP). 
 
A continuació es vota el punt cinquè de la moció, que també s’aprova amb el 
resultat següent: 
 
  Vots a favor: CiU (5), PSC (5), CUP (5), ERC (4) i SOM VNG (2) 
    = 16 vots 
  Vots en contra:  C’s (2) i PP (1) = 3 vots 
 
La moció, per tant, s’aprova en la seva totalitat. 
 
L’ACORD ADOPTAT ÉS EL SEGÜENT: 
 
El servei del ferrocarril és un dels principals mitjans de transport públic i de 
servei de mobilitat que disposa Vilanova i la Geltrú per a comunicar-se amb la 
resta de la comarca i de ciutats del país. També és un servei de referència per 
a visitants, treballadors i estudiants universitaris que es desplacen a la ciutat de 
forma diària i en festius. Cal recordar, a més, que la zona tarifària on s’inclou la 
ciutat, comporta que sigui un servei amb un cost econòmic elevat. 
 
Des de fa molts anys, el servei s’està prestant en condicions de poca fiabilitat; 
la darrera d’aquestes situacions, produïda per l’estat d’abandonament d’una de 
les estacions, va provocar afectacions a uns 100.000 usuaris durant tot un dia. 
 
Les afectacions per la situació de les infraestructures s’afegeix als constants 
retards i altres afectacions, sense que els usuaris sovint disposin d’un servei 
d’atenció adequat i suficient per donar resposta a la impuntualitat. 
 
En el cas concret de Vilanova i la Geltrú, a més a més, s’afegeix la necessitat 
de cercar mecanismes definitius davant del tancament per actes vandàlics de 
l’accés del carrer Àncora. 
 
Per tot això, aquest Ple de l’Ajuntament  
 

ACORDA: 
 
“PRIMER. Sol·licitar les inversions necessàries a les Rodalies de Catalunya i, 
en concret, a la línia R2sud.  
 



 

 

SEGON. Implantar de forma immediata una millora de la comunicació i atenció 
als usuaris de Rodalies, especialment en el moment de màximes incidències 
del servei. 
 
TERCER. Cercar solucions definitives a l’accés mar de l’estació de Vilanova i 
la Geltrú davant el seu tancament continuat, de forma conjunta amb 
l’Ajuntament. 
 
QUART. Reclamar a ADIF el manteniment de estacions, la neteja de l’entorn 
de les infraestructures, així com el manteniment dels elements de protecció a 
les vies al terme municipal. 
 
CINQUÈ. Afegir-nos a la petició de la Generalitat de Catalunya sol·licitant el 
traspàs de la gestió íntegra del servei de Rodalies, així com de les 
infraestructures, així com fer efectiva la revisió de les zones tarifàries.” 
 
 
 

PREGUNTES 
 

 
34.   PREGUNTES GRUP MUNICIPAL C’s:  (TOTES ES RETIREN) 

 
-  SOBRE L’ÚS D’ALGUNS RECURSOS MUNICIPALS. 
 
-  SEGONS EL ROM DE L’AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ, 

EN LA SEVA SECCIÓ QUARTA.  LA JUNTA DE PORTAVEUS. ART. 76. 
COMPOSICIÓ I ATRIBUCIONS.  PUNT 3. “TAMBÉ SERÀ FUNCIÓ DE 
LA JUNTA DE PORTAVEUS ANALITZAR CADA SIS MESOS EL NIVELL 
D’EXECUCIÓ DELS ACORDS PRESOS PEL PLE MUNICIPAL.”  S’HAN 
REALITZAT AQUESTES REVISIONS EN EL TRANSCURS DE LA 
PRESENT LEGISLATURA? 

 
-  POT LA CIUTADANIA PARTICIPAR O SER PARTÍCIP A L’APARTAT 

DE PRECS I PREGUNTES DEL PLE DE VILANOVA I LA GELTRÚ. 
 
 

35.   PREGUNTES GRUP MUNICIPAL ERC: 
 
-   SOBRE LA MOBILITAT EN TEMPORADA D’ESTIU. 
 
- SOBRE L’OFICINA D’ENTITATS. 
 
 



 

 

 36.   PREGUNTES GRUP MUNICIPAL SOM VNG: 
 
- SOBRE EL PORT DE VILANOVA. 
 
- RESPECTE ALS REFUGIATS.  (RETIRADA) 
 
 

37.  PREGUNTES GRUP MUNICIPAL CUP: 
 
- SOBRE LES DEMANDES D’INFORMACIÓ A LA REGIDORIA DE SERVEIS 

SOCIALS. 
 
- SOBRE L’AGENDA DE L’ALCALDESSA.  (RETIRADA) 
 
- SOBRE EL SERVEI DE JARDINERIA A EQUIPAMENTS PÚBLICS. 
 
 

RESPOSTA PREGUNTES FORMULADES PER ESCRIT 
 

Grup municipal de la CUP 
 

9 de febrer 2016 
 
Fa uns dies es va presentar el Pla de Xoc per a l’Emergència Social. 
 
DEMANA:  
 
De les mesures que disposen d’una partida pressupostària vinculada, volem 
saber: 
 

A) En cas que hi hagi una partida concreta del pressupost destinada a finançar-
les, número de l’aplicació i nom de la partida (si forma part d’una partida que 
engloba més mesures, detallar-ho). 

 

B) En cas que no hi hagi cap partida del pressupost destinada a finançar-les, 
explicació sobre les vies de finançament.  

 
    C) Les mesures de les quals volem la informació són les següents: 
 
Mesures  IMPORT (€) 
Mesures EIX SOCIAL   
Ajuts econòmics de primera necessitat  214.681 
Ajuts pobresa energètica  110.000 
Auditories energètiques  25.000 
Mesures de suport a la vulnerabilitat infantil (menjadors  50.000 



 

 

escolars) 
Ajuts menjador casal d’estiu  8.000 
Xecs compra aliments frescos  40.000 
Entregues dobles a l’Economat Social  ??? 
Mesures per donar suport a l’assistència dels nens i nenes 
als casals d’estiu i colònies 

 43.000 

Centre Obert  165.000 
Creació d’un servei de reciclatge de roba de segona mà  4.500 
Mesures orientades a la promoció de l’autonomia de les 
persones grans i/o en situacions de dependència: 

  

 Menjador social 90.000 
 Cobertura servei de 

teleassistència 
110.000 

 Treball grup de 
cuidadors 

?? 

Mesures orientades a l’atenció a les persones sense sostre  14.000 
MESURES EIX SALUT   
Manteniment Pla acció Drogues  16.128 
Manteniment programa prevenció en temes de sexualitat, 
afectivitat i relacions abusives en adolescents. 

 6.644 

MESURES EIX EDUCACIÓ   
Mesures orientades a donar suport en l’assistència a les 
llars d’infants municipals dels menors de 0 a 3 anys 

 16.000 

Mesures orientades a donar suport a l’escolaritat  160.000 
Reforç escolar per nens i nenes amb dificultats 
d’aprenentatge 

 16.000 

MESURES EIX CONVIVÈNCIA i EQUITAT   
Grups de resiliència per a infants víctimes de la violència 
masclista 

 300 

Projecte “Dones artesanes”  800 
MESURES EIX HABITATGE   
Mesures econòmiques per l’accés i/o manteniment de 
l’habitatge 

  

 Suport 
lloguer/hipoteques 
endarrerits -1200€ per 
família 

?? 

 Suport 
lloguer/hipoteques 
mensual – Màx. 1800€ 
mes/família durant 12 
mesos 

?? 

 Petites 
reparacions/adaptacions 
habitatge – 500€ 
any/família 

?? 

 Auditories habitatge – 
250€ aprox per 
auditoria 

?? 

 Facilitar accés a 
l’habitatge – 2000€ 
any/família 

?? 

 Altes de 
subministrament bàsics 
– A concretar 

?? 

 Accés allotjament 
temporal – 800€ 
any/família 

?? 



 

 

 Subministrament de 
l’habitatge – 600€ cada 
sis mesos per família 

?? 

 Comptadors solidaris – 
Acord companyia 
d’aigües 

?? 

 Allotjament d’urgència – 
Contracte amb el 
serveu 7237€/any 

?? 

MESURES EIX OCUPACIÓ i TREBALL   
Impulsar la formació i les iniciatives d’emprenedoria i el 
cooperativisme 

 44.390 

Incrementar els recursos humans i econòmics destinats a 
la detecció de necessitats de les empreses del territori 

 18.000 

Projecte prelaboral  7.800 
MESURES EIX JOVENTUT   
Projecte formatiu de l’Oficina Jove  12.500 
Programa de Garantia Juvenil  35.000 
 
 



 

 

 

 

Resposta pregunta CUP pla de xoc 
 

Mesures Serveis Socials Import mesura Aplicació Nom partida Import partida 
Ajuts urgència social 210.000,00 35,2313,48003 Ajuts urgència social 210.000,00 

Accés i manteniment habitatge i allot. Temp. 135.000,00    
Auditories energètiques 10.000,00    

Suport llars d'infants 16.000,00    
Altres ajuts d'urgència 49.000,00    

     
Ajuts pobresa energètica  35,2313,48004 Ajuts pobresa energètica 110.000,00 
Subministraments aigua, gas, llum 110.000,00    
Comptadors solidaris     
     
Auditories 15.000,00 35,2313,2269900 Accions socials 116.500,00 
Allotjament d'urgència 7.327,00    
     
Vulnerabilitat infantil     
Menjadors escolars 50.000,00 35,2311,48002 Ajuts infància 137.000,00 
Xecs compra aliments frescos 40.000,00 35,2313,2269900 Accions socials 116.500,00 
     
Economat social 175.000,00 35,2314,26001 Economat social 175.000,00 
Aliments, consumibles, entregues dobles     
     
Mesures assistència casals estiu i colònies     
Beques i suport monitoratge 39.000,00 35,2311,48002 Ajuts infància 137.000,00 
Difusió 4.000,00 35,2311,2279902 Programa infància i adolescència 185.000,00 
     
Centre Obert 165.000,00 35,2311,2279902 Programa infància i adolescència 185.000,00 
     
Creació servei reciclatge roba 4.500,00 35,2315,48001 Subvencions 40.000,00 



 

 
     
Mesures autonomia persones grans     
Menjador social 90.000,00 35,2312,2279901 Serveis dependència i gent gran 200.000,00 
Teleassistència 110.000,00 35,2312,2279901 Serveis dependència i gent gran 200.000,00 
Grup cuidadors   mitjans propis  
     
Mesures atenció persones sense sostre 14.000,00 35,2313,2269900 Accions socials 116.500,00 
     
Suport escolaritat 40.000,00 35,2311,48002 Ajuts infància 137.000,00 
 120.000,00  IMET  
     
Reforç escolar 16.000,00 35,2311,2279902 Programa infància i adolescència 185.000,00 
     
Prelaboral 7.570,00  Capítol I  
 230,00 35,2313,2279900 PROGRAMES SUPORT EBAS 20.000,00 
     
          
     
Mesures convivència i equitat     
Grups resiliència  300,00 08.3272.2279903 Gestió del conflicte:espai equitat 30.147,47 
Projecte Dones artesanes 800,00 08.3273.2279901 Gestió de la diversitat 8.600,00 
     
Mesures eix joventut      
Projecte formatiu de l'Oficina jove 12.500,00  09.3275.22699 Oficina Jove 50.000,00 
             Fons propis aportació al projecte: 4.500 €     
             Aportació Generalitat i Diputació: 8.000 €     
Programa de Garantia Juvenil 36.132,92 Capítol I Capítol I sou i seguretat social 36.132,92 
                                       Fons propis: 4.132,92€      
                                     Aportació SOC: 32.000€     
     
Mesures eix ocupació i treball      
Impulsar la formació i les iniciatives d'emp.i coop 44.390,00    
Incrementar RRHH i econ. detecció necessitats 18.000,00    



 

 
     
Mesures Salut      

Manteniment Pla acció de drogues 16.128,00 34.3112.2269900  Prevenció salut  25.000,00 

Programa temes sexualitat, afectivitat i rel.abusives 6.644,00 34.3112.2269900  Prevenció salut   



 

 

Grup Municipal de C’s 
 

18 de febrer de 2016 
 
Per motius de treball del Grup Municipal de Ciutadans-C’s de Vilanova i 
la Geltrú,  
 
SOL·LICITA: La informació relativa a totes les subvencions atorgades per 
l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú durant l’any 2015 i les entitats 
públiques i privades que les van rebre. 
 
 

SUBVENCIONS DESTINADES A ENTITATS I ASSOCIACIONS 2015 

ENTITAT IMPORT 

AECC CATALUNYA CONTRA EL CANCER 1.000 

AGRUPACIO DE BALLS POPULARS DE VILANOVA 7.000 

AGRUPACIO EXCURSIONISTA TALAIA 4.550 

AGRUPACIO EXCURSIONISTA TALAIA 2.500 

AMICS DE LA GENT GRAN DE VILANOVA I LA GELTRU 2.400 

AMPA COL.LEGI SANTA TERESA DE JESUS 550 

AMPA ESCOLA  POMPEU FABRA 1.570 

AMPA ESCOLA CANIGÓ 1.750 

AMPA ESCOLA COSSETANIA 1.740 

AMPA ESCOLA EL CIM 500 

AMPA ESCOLA GINESTA 1.800 

AMPA ESCOLA I CONSERVATORI DE MÚSICA MUNICIPAL 500 

AMPA ESCOLA ITACA 1.040 

AMPA ESCOLA LA PAU 1.100 

AMPA ESCOLA L'ARAGAI 500 

AMPA ESCOLA LLEBETX 1.600 

AMPA ESCOLA SANT JORDI 1.700 

AMPA ESCOLA VOLERANY 1.550 

AMPA IES BAIX A MAR 1.350 

AMPA IES BAIX A MAR   

AMPA IES LLUCH I RAFECAS 1.000 

AMPA L'ARJAU 1.650 

AMPA LLAR D'INFANTS EL GAVOT 500 

ASOC NACIONAL DE AFECTADOS POR ADOPCIONES IRREGULARES 0 

ASOC. DE LARINGECTOMIZADOS DEL GARRAF (ASLAGA) 1.000 

ASOCIACIÓN CULTURAL ERNESTO 0 

ASS. CATALANA PER A LA PRACTICA I DIFUSIO DEL REIKI 200 

ASS. PER AL FOMENT DE LA LITERATURA INFANTIL J.SENDRA 1.200 

ASS.BALL DE DIABLES DE LA COLLADA SIS CAMINS 200 

ASS.CULTURAL BALL DE DIABLES DE VILANOVA I LA GELTRU 900 



 

 

ASS.D'OCI INCLUSIU DEL GARRAF VILANOVA ACTUA 1.800 

ASS.ESPORTIVA ESCOLAR IES MANUEL DE CABANYES 700 

ASSOCIACIO ALE, CAPACITAT DE SOTENIR UN ESFORÇ 1.000 

ASSOCIACIO ALFA 1.500 

ASSOCIACIÓ AMICS DE LA GENT GRAN 3.320 

ASSOCIACIO AUTISME AMB FUTUR 1.000 

ASSOCIACIO CAPOEIRA COMUNITAT GARRAF 750 

ASSOCIACIO CATALANA PER AL PARKINSON 1.000 

ASSOCIACIO CERCAVILA DE L'IMAGINARI DE VNG 3.000 

ASSOCIACIO COMPARTIR EXPERIENCIES COMPEX 2.075 

ASSOCIACIO CULTURAL BALL D'ENVEJA 200 

ASSOCIACIO CULTURAL D'ARTS MARCIALS XINESES 500 

ASSOCIACIO CULTURAL DIAPPO AK TERANGA 400 

ASSOCIACIO CULTURAL ISLAMICA 300 

ASSOCIACIÓ CULTURAL NOWA REGGAE 3.600 

ASSOCIACIO D'AMICS BIBLIOTECA MUSEU VICTOR BALAGUER 1.900 

ASSOCIACIO D'AMICS DEL DRAC DE LA GELTRU 900 

ASSOCIACIO D'AMICS UNESCO DEL GARRAF 0 

ASSOCIACIO DE CIRC SALTIMBANQUI 0 

ASSOCIACIO DE DISCAPACITATS DEL GARRAF 700 

ASSOCIACIO DE DISENY INDUSTRIAL DEL MEDITERRANI 0 

ASSOCIACIO DE LA CARPA JUANITA I EL PORRO 600 

ASSOCIACIO DE PERIODISTES DEL GARRAF 600 

ASSOCIACIO DE PROPIETARIS SANTA MARIA  880 

ASSOCIACIO DE VEINS BARRI DE MAR 6.050 

ASSOCIACIO DE VEINS CAN MARQUES 1.600 

ASSOCIACIO DE VEINS CASERNES 880 

ASSOCIACIO DE VEINS CENTRE VILA 7.480 

ASSOCIACIO DE VEINS FONDO SUMELLA 2.550 

ASSOCIACIO DE VEINS GRUP ARMANYA 3.600 

ASSOCIACIÓ DE VEÏNS LA COLLADA 3.550 

ASSOCIACIÓ DE VEÏNS LA GELTRÚ 6.280 

ASSOCIACIÓ DE VEÏNS MOLÍ DE VENT 7.880 

ASSOCIACIO DE VEINS NUCLI ANTIC 600 

ASSOCIACIO DE VEINS PL. DE LA SARDANA 4.500 

ASSOCIACIO DE VEINS PRAT DE VILANOVA 880 

ASSOCIACIÓ DE VEÏNS SANT JOAN 7.080 

ASSOCIACIÓ DE VEÏNS TACÓ 8.180 

ASSOCIACIÓ DE VOLUNTARIS DEL GARRAF 400 

ASSOCIACIO D'EMPRESARIS DEL GARRAF 6.000 

ASSOCIACIO D'EMPRESARIS DEL GARRAF 0 

ASSOCIACIO D'EMPRESARIS DEL GARRAF 0 

ASSOCIACIO D'ESCLEROSI MULTIPLE DEL GARRAF 1.000 

ASSOCIACIO DONES DE LA FRONTISSA 3.000 

ASSOCIACIO DR. JUM 4.000 

ASSOCIACIO ELNA (EDUQUEM LA NOSTRA AUTOESTIMA) 2.800 



 

 

ASSOCIACIO ESTACIO NAUTICA DE VILANOVA I LA GELTRU 33.000 

ASSOCIACIO EVA PER LA INTEGRACIO DE LA DONA 800 

ASSOCIACIÓ FAMILIARS MALALTS MENTALS DEL GARRAF 3.800 

ASSOCIACIO FESTES DE SANT ISIDRE 300 

ASSOCIACIO FORMATIVA TEMPS DE VI 12.000 

ASSOCIACIO GARRAFCOOPERA 1.000 

ASSOCIACIO GENT GRAN DE LA MAR 500 

ASSOCIACIO HISPANO-LLATINA D'ARTISTES 300 

ASSOCIACIO INFANTIL CORAL L'ESTROP 300 

ASSOCIACIO JOUDOUR WA AFAK (ARRELS I HORTIZONS) 900 

ASSOCIACIO JUNTS EN ACCIO 2.000 

ASSOCIACIO JUVENIL I CULTURAL ORGANITZACIO ZERO 2.400 

ASSOCIACIO JUVENIL LA CRIDA 500 

ASSOCIACIO MARINADA VNG 1.000 

ASSOCIACIO PARES I MARES D'ALUMNES CEIP EL MARGALLO 855 

ASSOCIACIO SINGLOT 1.400 

ASSOCIACIO TOT COMERÇ 29.500 

ASSOCIACIO UNIO PELS DRETS DELS ANIMAL (AUDA) 500 

ATRA ASSOCIACIO 1.600 

AULA EXTENSIÓ UNIVERSITÀRIA GENT GRAN DEL GARRAF 2.700 

BALL DE DIABLES I DIABLESSES DE LA GELTRU 200 

BORDEGASSOS DE VILANOVA 8.000 

CENTRE DESENVOL. INFANTIL I ATENCIO PRECOÇ GARRAF 2.000 

CENTRE D'ESPLAI EL DRAC MAGIC 1.700 

CENTRE D'ESPLAI ELS GRUMETS 700 

CERCLE DE SORDS 0 

CINECLUB SALA1 1.250 

CLUB ATLETISME ATLETESVNG.ORG 1.000 

CLUB BALL ESPORTIU DANCE-GARRAF 0 

CLUB BASQUET SAMA 8.000 

CLUB BILLAR VILANOVA I LA GELTRU 500 

CLUB DE TIR AMB ARC DE VILANOVA I LA GELTRU 600 

CLUB ESPORTIU ALFA 6.000 

CLUB ESPORTIU DE KORFBAL 1.000 

CLUB ESPORTIU UNIVERSITARI VILANOVA 3.000 

CLUB HANDBOL VILANOVA I LA GELTRU 1.000 

CLUB NATACIO VILANOVA 1.500 

CLUB NAUTIC VILANOVA 500 

CLUB NOU BASQUET VILANOVA 2013 2.000 

CLUB PATI VILANOVA 37.000 

CLUB TENNIS TAULA VILANOVA 2.600 

CLUB VOLEI VILANOVA 2.000 

COLLA DE GEGANTERS DE VILANOVA I LA GELTRU 1.100 

CORAL L'ALBADA DE CAN PAHISSA 1.245 

CORAL MOIXAINA 0 

CORONADO*RAMIREZ, JOSE MIGUEL 0 



 

 

CREU ROJA 1.700 

DINAMI-K CLUB ATLETISME 4.000 

EPSEVG E3-TEAM 0 

FALCONS VILANOVA I LA GELTRU 900 

FORMACIO I TREBALL, FUNDACIO PRIVADA (FIT) 2.800 

FUNDACIO CASA D'EMPARA 2.000 

FUNDACIO PRIVADA FOMENT VILANOVI 4.000 

FUNDACIO PRIVADA SANT ANTONI ABAT 2.800 

GREMI D'HOTELERIA I RESTAURACIO 900 

GRUP DE DANSA DE VILANOVA 400 

INSTITUT D'ESTUDIS PENEDESENCS (IEP) 1.200 

INSTITUT SETMANA DEL MAR 0 

JOVENTUTS MUSICALS DE VILANOVA I LA GELTRU 1.300 

LA UNIÓ VILANOVINA 1.650 

LLAGUTS DE LA CONFRARIA DE PESCADORS DE VILANOVA 500 

MOIXIGANGA DE VILANOVA I LA GELTRU 200 

MOTO CLUB PENYA MOTORISTA VILANOVA 350 

MOVIMENT DE RENOVACIO PEDAGOGICA 500 

ORFEO VILANOVI 0 

PARROQUIA DE SANT JOAN BAPTISTA 2.000 

PARROQUIA SANT ANTONI ABAT 4.300 

PARROQUIA SANTA MARIA DE LA GELTRU 2.000 

PENYA DE RUGBI LA LLEGANYA 3.000 

PENYA FILATELICA DE VILANOVA I LA GELTRU 800 

SOCIETAT D'ENSENYANTS DE MATEMATIQUES DEL GARRAF 300 

SOCIETAT SARDANISTA DANSAIRES VILANOVINS 3.700 

SUPORT QUALITAT VIDA PERSONES AMB DISCAPACITAT 900 

TABOO ASSOCIACIO MUSICAL 700 

TEATRE CIRCOL CATOLIC 3.000 

TRONATS DE MAR 200 

UNIO CICLISTA VILANOVA 2.300 

 
 
Complert l’objecte de la convocatòria, s’aixeca la sessió a les 23:20 hores, de 
la qual s’estén la present acta que firma la presidenta amb mi, el secretari 
accidental. 
 


