
 

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT  
DE 3 D’OCTUBRE DE 2011 

 
 
Acta núm. 9 
 
 
A Vilanova i la Geltrú, quan són les 18 hores del dia 3 d’octubre de 2011, sota 
la presidència de la senyora alcaldessa, NEUS LLOVERAS I MASSANA, es 
reuneixen al saló de sessions de la Casa de la Vila les persones següents: 
 

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

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



 

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

ORDRE DEL DIA 
 
   1. Aprovació, si escau, dels esborranys de les actes de les sessions de 12 

de setembre (extraordinària i ordinària) de 2011. 
 
 ALCALDIA-PRESIDÈNCIA 
 
  2. Determinació de l’assignació dels membres de la Corporació 

corresponent al 50% de dedicació. 
  3. Donar compte del Decret de l’Alcaldia relatiu a la dedicació parcial del 

regidor Sr. JAUME MUNNÉ I MUNNÉ. 
  4. Donar compte del Decret de l’Alcaldia de nomenament del Sr. GERARD 

LLOBET SÁNCHEZ com a membre de la Comissió Informativa de Serveis 
a la Ciutat. 

  5. Donar compte del Decret de l’Alcaldia relatiu a l’assignació anual del Sr. 
GERARD LLOBET SÁNCHEZ. 

 
 SOCIETAT DEL CONEIXEMENT I SERVEIS PERSONALS 

SECTORIALS 
 
  6. Conveni de finançament de l’Escola de Música, curs 2010-2011. 
 
 PROMOCIÓ DE LA CIUTAT 
 
  7. Ampliació del conveni que regula la concessió administrativa consistent 

en la utilització privativa de l’ús de domini públic de diferents espais de 
Can Giró. 

 
 SERVEIS A LA CIUTAT I PARTICIPACIÓ 
   
  8. Aprovació provisional de la Modificació Puntual del Pla General 

d’Ordenació municipal de Vilanova i la Geltrú per a la incorporació de l’ús 
sanitari- assistencial a la finca núm. 38-42, del carrer del Prat de Vilanova 
i la Geltrú. 

  9. Reversió de la titularitat dominical de la finca situada al núm. 41 de 
l’avinguda de Francesc Macià, de superfície 87,75 m2, als Srs. 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX I XXXXXXXXXXXXXXXXXXX. 



 

10. Reversió de la titularitat dominical de la finca situada al núm. 51 de 
l’avinguda Francesc Macià, de superfície 22,80 m2, a la societat FINQUES 
B-3 VILANOVA, SL.  

11. Aprovació de la rectificació de l’acord de Ple de 5 de juny de 2000, de 
cessió del domini del solar de l’Institut Joaquim Mir per part de 
l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, a favor de la Generalitat de 
Catalunya. 

12. Donar compte de l’acord de Junta de Govern Local de sol·licitud al Servei 
d’Ocupació de Catalunya, de conformitat amb la Resolució 
EMO/1973/2011, de l’atorgament de subvencions en el marc del projecte 
Treball als Barris per a l’any 2011. 

 
 MOCIONS 
 
13. Moció de la CUP contra la centralitat dels símbols monàrquics al Ple de 

l’Ajuntament. 
14. Moció del PP sobre la semaforització.  
15. Moció del PP sobre la bonificació de taxes per la instal·lació de comerços 

als nuclis antics. 
16. Moció del PP sobre la Comissió de Festes Populars.  
17. Moció d’ICV per mantenir i promoure una política activa de Rehabilitació a 

Vilanova i la Geltrú. 
18. Moció d’ICV per a la continuïtat del Mercat de Segona Mà i Intercanvi a 

Vilanova i la Geltrú. 
19. Moció del PSC per una millora de la informació a la ciutadania. 
20. Moció del PSC de suport a l’Estat palestí.  
21. Moció del PSC sobre el calendari d’oferta de places públiques a la 

residència dels Josepets i al Centre de Dia del CAPI Baix a Mar. 
22. Moció de la CUP per al compliment de les demandes del barri sobre la 

rambla del Far. 
23. Moció de la CUP per millorar el model de finançament local i rebutjar 

l’espoli fiscal. 
24. Moció sobre l’empresa PIVSAM. 
 
 PREGUNTES 
 
25. Pregunta del grup municipal del PP: 
 
• Sobre la tanca del Port. 
 
26. Pregunta del grup municipal d’ICV: 
 
• Com està la qualitat de l’aire a la nostra ciutat i quines mesures es pensen 

adoptar?.  I al barri del Tacó? 



 

 
27. Pregunta del grup municipal del PSC: 
 
• Sobre el Port de Vilanova i la Geltrú. 
 
28. Preguntes del grup municipal de la CUP: 
 
• Sobre el servei de recollida d’animals abandonats a les nits i durant els 

caps de setmana. 
• Sobre els criteris d’empadronament. 
• Sobre l’hospital. 
 
 PRECS 
_______________________________________________________________ 
 
 
ALCALDESSA 
 
Molt bona tarda a tothom.  Donarem inici a la sessió ordinària del Ple de 
l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, del 3 d’octubre de 2011. 
 
Abans d’entrar en matèria, voldria expresar en nom del Ple de l’Ajuntament de 
Vilanova i la Geltrú el més sentit condol a la família del nen Adrián Fernández 
Arias, que va morir divendres passat de manera sobtada. 
 
 

    1. APROVACIÓ, SI ESCAU, DELS ESBORRANYS DE LES ACTES DE 
LES SESSIONS DE 12 DE SETEMBRE (EXTRAORDINÀRIA I 
ORDINÀRIA) DE 2011. 

 
ALCALDESSA 
 
Dit això, passaríem al primer punt de l’ordre del dia, que seria l’aprovació, si 
s’escau, de les actes de les sessions del dia 12 de setembre, extraordinària i 
ordinària. 
 
Hi ha algun comentari sobre les actes?  Sinó, les donaríem per aprovades.  
Molt bé. 
 
S’aproven els esborranys de les actes de les sessions plenàries 
(extraordinària i ordinària) del dia 12 de setembre de 2011. 

 



 

    2. ALCALDIA-PRESIDÈNCIA. DETERMINACIÓ DE L’ASSIGNACIÓ 
DELS MEMBRES DE LA CORPORACIÓ CORRESPONENT AL 50% 
DE DEDICACIÓ. 

 
 
ALCALDESSA 
 
El punt número 2 de l’ordre del dia seria la determinació de l’assignació dels 
membres de la Corporació corresponent al 50% de dedicació.  Senyor 
secretari, si us plau. 
 
 
El secretari llegeix la part dispositiva de la proposta següent: 
 
Atès que l’article 13.4 del Reglament d’organització, funcionament i règim 
jurídic de les Corporacions locals, aprovat per RD 2564/86, de 28 de 
novembre, determina que el Ple de l’Ajuntament haurà d’aprovar les 
assignacions dels regidors. 
 
Vista la necessitat d’establir les assignacions de tots els membres de la 
Corporació. 
 
Per tot això, es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció de l’acord següent: 
 
“PRIMER. S’acorda establir les assignacions brutes anuals següents per als 
membres de la Corporació local: 
 

• Regidors/ores amb dedicació al 50%        26.021,28 € 
   
El règim d’aquestes dedicacions estarà subjecte al que prescriuen els articles 
80 i següents del Reglament Orgànic Municipal. 
  
SEGON. Aquestes quantitats s’actualitzaran anualment en funció de les 
variacions de l’IPC, a partir del 1r. de gener de cada any natural, o el que 
resulti de les normes legals d’aplicació. 
  
TERCER. Dotar la corresponent partida pressupostària. 
  
QUART.  Aquest acord es publicarà en el Butlletí Oficial de la Província i al 
Tauler d’Edictes.” 
 
 
 
 



 

ALCALDESSA 
 
Sí, això ja es va explicar a la Junta de Portaveus, i és un tràmit, és que faltava 
una documentació que no ha arribat fins ara i fins ara no s’ha pogut fer aquest 
pas.  De fet, forma part del que es va fer en el Ple del cartipàs. 
 
S’ha de votar?  Per tant, vots a favor?  Sí, paraules, senyor Elena. 
 
JOAN IGNASI ELENA 
 
Només per... en coherència amb el mateix vot que vam fer en el vot... en el 
cartipàs en el seu conjunt, doncs ens abstindrem.  Respon justament a això, 
eh?, el vot en coherència amb el vot anterior. 
 
ALCALDESSA 
 
D’acord.  Gràcies, senyor Elena.  Alguna paraula més?  Per tant, vots a favor?  
Vots en contra?  Abstencions?  S’aprova amb els vots a favor del govern i 
l’abstenció de la resta de grups. 
 
Es vota la proposta, la qual s’aprova amb el resultat següent: 
 
  Vots a favor: CIU (9) 
  Abstencions: PSC, PP, CUP i ICV (15) 

 
  3. ALCALDIA-PRESIDÈNCIA. DONAR COMPTE DEL DECRET DE 

L’ALCALDIA RELATIU A LA DEDICACIÓ PARCIAL DEL REGIDOR 
SR. JAUME MUNNÉ I MUNNÉ. 

 
ALCALDESSA 
 
Passaríem al proper punt, al punt número 3, que és donar compte del Decret 
d’Alcaldia relatiu a la dedicació parcial del regidor Sr. Jaume Munné i Munné. 
 
El secretari llegeix la part resolutiva del Decret: 
 
Es dóna compte del Decret l’Alcaldia de data 3 d’octubre de 2011, el qual diu 
literalment el següent: 
 
Relació de fets 

 

Atès que per acord plenari de data 3 d’octubre de 2011, s’ha determinat 
l’assignació bruta dels membres de la Corporació Local en funció de la seva 
dedicació parcial al 50%. 



 

 
Atès que per Resolució de 8 d’agost de 2011, de la directora dels Serveis 
Territorials de Barcelona i comarques, del Departament d’Ensenyament de la 
Generalitat de Catalunya, s’autoritzava la compatibilitat del Sr. Jaume Munné i 
Munné, professor de l’Institut Francesc Xavier Lluch i Rafecas de Vilanova i la 
Geltrú, a partir del dia 18 de juliol de 2011, amb l’activitat de regidor a 
dedicació parcial de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. 
 
Atès que no obstant, als efectes de la compatibilitat, l’esmentada Resolució no 
va tenir entrada en el registre d’aquest Ajuntament fins al dia 12 de setembre 
de 2011. 
 
Atès que l’esmentat regidor ve realitzant de facto una dedicació del 50% des 
del dia 1 de setembre de 2011. 
 

Fonaments de dret 

 

Atès el que estableix l’article 75 de la Llei 11/99, que modifica la Llei 7/85, de 2 
d’abril, Reguladora de les bases de règim local. 
 
Atès l’article 82 del Reglament Orgànic Municipal. 
 
Per això, 
 
RESOLC: 
 
“PRIMER. Fer efectiva al regidor amb dedicació parcial del 50% d’aquesta 
Corporació, Sr. JAUME MUNNÉ I MUNNÉ, l’assignació anual bruta de 
26.021,28 €, des del dia 1 de setembre de 2011, quantitat que s’actualitzarà 
anualment a partir de l’1 de gener de l’any natural, en funció de les variacions 
que experimenti l’índex de preus al consum, o el que resulti de les normes 
legals d’aplicació. 
 
SEGON. Les quantitats derivades d’aquest decret es faran efectives amb 
càrrec al Capítol I del vigent pressupost municipal. 
 
TERCER.  Es donarà compte d’aquest Decret al Ple de l’Ajuntament i es 
publicarà en el BOP.” 
 
ALCALDESSA 
 
Sí, és la continuació del punt anterior.  És, un cop s’ha aprovat l’assignació, és 
posar-hi la persona corresponent. 
 



 

Per tant, és només donar compte.  Hi ha alguna paraula?  
 

 
    4. ALCALDIA-PRESIDÈNCIA. DONAR COMPTE DEL DECRET DE 

L’ALCALDIA DE NOMENAMENT DEL SR. GERARD LLOBET 
SÁNCHEZ COM A MEMBRE DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA DE 
SERVEIS A LA CIUTAT. 

 
ALCALDESSA 
 
Pues passaríem al proper punt.  Senyor secretari... 
 
El secretari llegeix la part resolutiva del Decret: 
 
Es dóna compte del Decret l’Alcaldia de data 13 de setembre de 2011, el qual 
diu literalment el següent: 
 
Relació de fets 

 
Atesa la renúncia al seu càrrec de la regidora Sra. ISABEL PLA GONZÁLEZ, 
la qual pertanyia a la Comissió Informativa de Serveis a la Ciutat i Participació. 
 
Atès que s’ha de nomenar la persona que l’ha de substituir. 
 
Fonaments de dret 

 

Atès l’article 61.d) del Reglament Orgànic Municipal.  
 
Per tot això, 
 
RESOLC: 
 
“PRIMER. Nomenar el regidor de la candidatura del Partit dels Socialistes de 
Catalunya – Progrés Municipal, Sr. GERARD LLOBET SÁNCHEZ, membre de 
la Comissió Informativa de SERVEIS A LA CIUTAT I PARTICIPACIÓ, en 
substitució de la Sra. ISABEL PLA GONZÁLEZ. 
 
TERCER. Es donarà compte d’aquest Decret al Ple de l’Ajuntament.” 
 
 
ALCALDESSA 
 
Alguna paraula?  
 



 

    5. ALCALDIA-PRESIDÈNCIA. DONAR COMPTE DEL DECRET DE 
L’ALCALDIA RELATIU A L’ASSIGNACIÓ ANUAL DEL SR. GERARD 
LLOBET SÁNCHEZ. 

 
ALCALDESSA 
 
Passem al següent punt.  Senyor secretari.... 
 
El secretari llegeix la part resolutiva del Decret: 

 
Es dóna compte del Decret l’Alcaldia de data 13 de setembre de 2011, el qual 
diu literalment el següent: 
 

Relació de fets 

 

Atès que per acord plenari s’han determinat les assignacions brutes dels 
membres de la Corporació Local en funció de la seva dedicació exclusiva, 
parcial o regidors sense dedicació específica. 
 
Fonaments de dret 

 

Atès el que estableix l’article 75 de la Llei 11/99, que modifica la Llei 7/85, de 2 
d’abril, Reguladora de les bases de règim local. 
 
Per això, 
 
RESOLC: 
 
“PRIMER. Fer efectiva l’assignació bruta anual de 7.920 €, al regidor Sr. 
GERARD LLOBET SÁNCHEZ.  
 
Aquesta quantitat s’actualitzarà anualment a partir de l’1 de gener de l’any 
natural, en funció de les variacions que experimenti l’índex de preus al consum, 
o el que resulti de les normes legals d’aplicació. 
 
SEGON. Les quantitats derivades d’aquest decret es faran efectives amb 
càrrec al Capítol I del vigent pressupost municipal. 
 
TERCER. Es donarà compte d’aquest Decret al Ple de l’Ajuntament i es 
publicarà en el BOP.” 
 
ALCALDESSA 
 
Molt bé, gràcies.  Alguna paraula? 



 

 
    6. SOCIETAT DEL CONEIXEMENT I SERVEIS PERSONALS 

SECTORIALS. CONVENI DE FINANÇAMENT DE L’ESCOLA DE 
MÚSICA, CURS 2010-2011. 

 
ALCALDESSA 
 
Per tant, passaríem al punt número 8, ai, perdó, al punt número 6, que és el 
conveni de finançament de l’Escola de Música del curs 2010-2011.  Senyor 
secretari. 
 
El secretari llegeix la part dispositiva de la proposta següent: 
 
Vist el Conveni subvencional que el Departament d’Ensenyament de la 
Generalitat de Catalunya, proposa a l’ Ajuntament de Vilanova i la Geltrú per al 
finançament de l’Escola de Música, Curs 2010-2011.  
 
La regidora de Cultura proposa al Ple Municipal que s’acordi el següent: 
 
“PRIMER. S’acorda acceptar la subvenció de CENT VUITANTA-DOS MIL 
CENT SEIXANTA EUROS (182.160 €) del Departament d’Ensenyament de la 
Generalitat de Catalunya, per al finançament de l’Escola de Municipal de 
Música , curs 2011-2012.  
 
SEGON. S’autoritza la Sra. Alcaldessa, Neus Lloveras i Massana, per a la 
signatura del corresponent conveni subvencional i la documentació adjunta 
corresponent.” 
 
_______________________________________________________________ 
 
CONVENI SUBVENCIONAL ENTRE L'ADMINISTRACIÓ DE LA GENERALITAT DE 
CATALUNYA, MITJANÇANT EL DEPARTAMENT D'ENSENYAMENT, I 
L'AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ, PER AL FINANÇAMENT DE 
L'ESCOLA DE MÚSICA MUNICIPAL PER AL CURS 2010-2011 
 
Barcelona, 
 
D'una part, la Sra. M. Jesús Mier i Albert, com a secretària general del Departament 
d'Ensenyament, nomenada pel Decret 211/2010, de 29 de desembre, i fent ús de les 
facultats que li són delegades a l'article primer de la Resolució ENS/1839/2011, de 20 
de juliol (DOGC núm. 5930 de 28.07.2011). 
 
D'altra banda, l’Il·ma. Sra. Neus Lloveras i Massana, Alcaldessa Presidenta de 
l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, que actua en nom i representació de l'esmentada 
Corporació Local, en ús de les facultats atribuïdes en virtut de l'article 53 del Text 



 

refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat pel Decret Legislatiu 
2/2003, de 28 d'abril. 
 
Ambdues parts es reconeixen mútuament poders i facultats suficients per formalitzar 
el present conveni i 
 
EXPOSEN: 
 
L'article 200.2 de la Llei 12/2009, de 10 de juliol, d'Ensenyament disposa que el 
Departament pot subvencionar ensenyaments de règim especial. 
 
EI Conveni Marc signat entre el Departament d'Ensenyament de la Generalitat de 
Catalunya, la Federació de Municipis de Catalunya i l'Associació Catalana de 
Municipis i Comarques, de 9 de juliol de 2008, per al sosteniment de les escoles de 
música i de dansa de titularitat de l'Administració local de Catalunya, estableix el marc 
de finançament d'aquestes escoles. 
 
D'acord amb les disponibilitats pressupostàries del Departament d'Ensenyament, el 
mòdul de subvenció que s'aplica és de 460 euros per alumne i curs escolaritzat en 
escola de música i 300 euros per alumne i curs escolaritzat en escola de dansa, d'edat 
compresa entre 4 i 18 anys. 
 
EI capítol IX del Text refós de la Llei ce finances públiques de Catalunya, aprovat pel 
Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, regula les subvencions i les 
transferències de la Generalitat de Catalunya. 
 
EI capítol 11 del títol IX de la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de 
procediment de les administracions públiques de Catalunya, regula els convenis de 
col·laboració entre administracions públiques. 
 
 
En conseqüència, ambdues parts consideren adient la formalització d'aquest conveni, 
mitjançant l'adopció de les següents 
 
CLÀUSULES: 
 
PRIMERA. L'objecte d'aquest conveni és atorgar una subvenció a l'Ajuntament de 
Vilanova i la Geltrú per al finançament de les despeses de funcionament, i les 
despeses de personal docent de l'Escola de Música de titularitat de la corporació local, 
per a l'escolarització corresponent al curs 2010-2011. 
 
D'acord amb les disponibilitats pressupostàries del Departament d'Ensenyament, el 
mòdul de subvenció que s'aplica és de 460 euros per alumne i curs escolaritzat en 
escola de música i 300 euros per alumne i curs escolaritzat en escola de dansa, d'edat 
compresa entre 4 i 18 anys, corresponent al curs 2010- 2011, amb el següent detall: 
 
Centre   Alumnes de 4 a 18 anys  Tipus Ajut       Import 
EMM Mestre Montserrat  396     Música  182.160,00 € 
Codi: 08038481 



 

 
SEGONA. La subvenció atorgada per un import total màxim de 182.160,00 euros 
anirà amb càrrec al crèdit EN0119 D/460000800/4210/0000, del pressupost de l'any 
2011. 
 
TERCERA. Aquest Conveni ha estat aprovat per l'òrgan competent de la corporació 
local, tal i com es certifica en el document que s'annexa a aquest Conveni. 
 
QUARTA. EI Departament d'Ensenyament tramitarà el pagament de la subvenció 
d'escola de música i/ o de dansa, sol·licitada per la corporació local, una vegada 
signat aquest conveni per ambdues parts i la corporació local hagi tramès a la Direcció 
General de Centres Públics la documentació següent: 
 

a)  Acord del Ple de la corporació local pel qual s'accepta la subvenció. 
b)  Certificació del secretari/ària o interventor/a de la corporació local sobre el 

cost real del funcionament del servei corresponent al curs 2010-2011, 
desglossat per despeses de personal docent i despeses de funcionament. 

c) Declaració relativa a altres subvencions rebudes pel mateix concepte, 
concedides per altres entitats públiques o privades, nacionals o 
internacionals. 

 
Aquesta documentació s'ha de presentar abans del 7 de novembre de 2011. 
 
En aquest règim de cofinançament la suma de les aportacions d'ajuntaments i famílies 
haurà de ser, com a mínim, el 20% de l'aportació del Departament d'Ensenyament. 
 
L'import de la subvenció concedida en cap cas no pot ésser una quantia que, 
aïlladament o en concurrència amb subvencions d'altres entitats públiques o privades, 
nacionals o internacionals, superi el cost de l'activitat a desenvolupar pel beneficiari. 
 
CINQUENA. Aquest conveni està sotmès als requisits establerts en el capítol IX del 
Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 
3/2002, de 24 de desembre, i allò previst a la Llei 38/2003, general de subvencions, 
de 17 de novembre. EI control del compliment de l’objecte, les condicions i la finalitat 
de les quantitats rebudes, s’efectuarà d’acord amb allò previst en el Text refós i en la 
Llei anteriorment esmentats. 
 
EI beneficiari de la subvenció quedarà sotmès expressament al control financer i 
facilitarà tota la informació que li sigui requerida per la Intervenció General de la 
Generalitat, la Sindicatura de Comptes o altres òrgans competents d’acord amb el que 
disposa el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, i haurà de facilitar 
tota la informació requerida pels òrgans de control de l’Administració. 
 
L’incompliment de l’objecte de la subvenció per causes directament imputables al 
beneficiari, així com la resta de les causes previstes a l’article 99 del Text refós de la 
Llei de finances públiques de Catalunya, i a l’article 37 de la Llei 38/2003, podrà donar 
lloc a la revocació de la subvenció. 
 



 

L’Administració de la Generalitat i els ens que conformen el seu sector públic, en els 
termes establerts per la Llei de finances públiques, podran portar a terme actuacions 
de control i requerir informació al destinatari o destinatària final del fons, fins i tot en 
els supòsits en què aquest no sigui el beneficiari o beneficiària inicial de la subvenció, 
d’acord amb el que preveu l’article 90 bis de la Llei de finances públiques. 
 
SISENA. EI beneficiari ha presentat: 
 
a) Declaració responsable que abasta les remuneracions que percep el personal 
directiu de l’entitat, el compromís de donar publicitat a les dites remuneracions en la 
memòria que s’adjunta als estats comptables i el compromís de mantenir, en el marc 
de la relació laboral preexistent i durant el període de vigència de la subvenció, 
l’estructura retributiva esmentada. A aquests efectes, s’entén per personal directiu 
aquell que exercita funcions executives i d’administració. 
 
b) Declaració de no incórrer en cap dels supòsits que estableix l’article 13.2 de la Llei 
38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. 
 
c) Declaració responsable del fet que s’han adoptat les mesures oportunes per 
prevenir i detectar casos d’assetjament sexual i d’assetjament per raó de sexe i 
intervenir-hi en llurs centres de treball, en els ajuntaments amb una plantilla igual o 
superior a 25 treballadors. 
 
d) Declaració responsable que es compleixen les obligacions que contenen els articles 
32 i 36 de la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística. 
 
SETENA. La vigència d’aquest conveni és des de la data de la seva signatura i fins el 
30 de novembre de 2011. 
 
VUITENA. Són causes de resolució d’aquest conveni: 
 
a) EI mutu acord de les parts, manifestat per escrit. 
b) La denúncia per incompliment d’alguna de les parts. 
c) Les causes generals establertes per la legislació vigent. 
 
NOVENA. Les qüestions litigioses sorgides sobre la interpretació, la modificació, la 
resolució i els efectes d’aquest conveni seran resoltes per la consellera 
d’Ensenyament. Contra els seus actes que posen fi a la via administrativa podrà 
interposar-se recurs contenciós administratiu d’acord amb la normativa reguladora de 
la Jurisdicció Contenciosa Administrativa. 
 
I, en prova de conformitat, ambdues parts signen el present document per duplicat 
exemplar i a un sol efecte en el lloc i data indicats a l’encapçalament. 
 
_____________________________________________________________________ 
 
 
 



 

ALCALDESSA 
 
D’acord.  Senyora Riba, vol dir alguna cosa?  
 
MARIJÓ RIBA 
 
Només informar... ja es va informar a Comisió Informativa, ho vem passar per 
urgència perquè havia arribat la setmana passada la confirmació d’aquesta 
subvenció, que finalment és de 460 euros per alumne, eh?  I s’ha de justificar 
abans del dia 7 de novembre, per tant ho vem passar per tràmit d’urgència per 
poder tenir temps i que pogués passar pel Ple d’avui. 
 
 
ALCALDESSA 
 
Gràcies, senyora Riba.  Alguna paraula sobre aquest tema?  Senyor Arrufat. 
 
QUIM ARRUFAT 
 
Aquestes són les ajudes a la subvenció de la Generalitat que en diversos 
plens anteriors havíem qüestionat si s’havia de... si havia de patir retallades o 
no per part de la Generalitat de l’ordre del 23% o de l’11% a les escoles 
bressol.  És finalment... aquesta quantitat ha estat retallada o és la mateixa 
que es rebia els últims anys? 
 
MARIJÓ RIBA 
 
És el 23%, eh?, o sigui, s’havia parlat del 50%, finalment ha estat el 23%. 
 
QUIM ARRUFAT 
 
Per tant, a partir d’aquí, com farà el govern per mantenir el mateix...? 
 
MARIJÓ RIBA 
 
Vem acordar... en el Ple anterior vem acordar que assumiríem... la diferència, 
s’assumiria des de l’Ajuntament la diferència que suposa per lo que fa a 
aquest curs, eh?  Per al curs actual. 
 
ALCALDESSA 
 
Sí, més que acordar així ho va manifestar el govern municipal que així es 
faria, que les famílies no tindrien cap afectació per aquest tema. 
 



 

QUIM ARRUFAT 
 
Bé, doncs, constatada aquesta informació i explicada, nosaltres votarem a 
favor de l’acceptació de la subvenció, però direm que estem en contra de que 
s’hagi retallat a les escoles de música i que em sembla doncs collar encara 
més els municipis en la seva administració municipal d’aquests serveis. 
 
ALCALDESSA 
 
Estem totalment d’acord, senyor Arrufat, per això aquest govern ha manifestat 
que a aquestes alçades del curs no podíem repercutir aquest cost sobre les 
famílies i ja ens en farem càrrec. 
 
Senyor Martorell. 
 
JOAN MARTORELL 
 
Gràcies, senyora alcaldesa.  Bé, jo diria que en l’últim Ple el que es va fer és 
votar una moció del Partit Socialista en què es demanava a l’equip de govern 
que fes un planteig, que informés de les retallades que patirien tant la 
subvenció per a les llars d’infants com per a les escoles de música.  En aquell 
moment es parlava de l’11% i el 23% per a les escoles de música.  S’adduïa 
que no se sabien ben bé les xifres.  Ara es confirmen, com ens temíem.  I jo 
diria que això va ser una moció del Partit Socialista que es va aprovar per 
unanimitat.  Per tant, entenc que aquesta moció, diguem, o aquesta idea, o 
aquesta proposta, és assumida per tots els grups municipals, no únicament 
pel govern.  Jo diria que a dreta llei hauria de ser així.  No sé si abans s’havia 
fet alguna manifestació sobre aquesta qüestió.  S’havia demanat esperar, però 
jo diria que no, que va ser en el Ple en què ja es va parlar.  No ho sé, és més 
que res perquè quedi... perquè quedi constància de que era una moció doncs 
del Partit Socialista. 
 
I després, amb relació a l’acord, votarem a favor per la immediatesa de la 
subvenció, que s’ha de demanar abans del dia 7 de novembre, però escolti’m, 
em sembla que perdrem 100.000 euros entre una cosa i l’altra de la 
Generalitat que ens havia promès que es pagarien durant aquest any.  I fem 
un mal negoci que l’Ajuntament hagi d’absorbir aquesta despesa a l’estil del 
senyor Trias de Barcelona, és a dir, crec que l’Ajuntament de Vilanova no 
hauria de fer front, almenys a aquestes despeses.  Ho fem per la immediatesa 
del moment, per no afectar les famílies, però sí que hem de mostrar el nostre 
rebuig enèrgic als departaments corresponents.  I això és el que demanàvem 
en la moció.  No sé si ho han fet ja, perquè han passat molt pocs dies, però 
crec que hem de mostrar el nostre rebuig a una actuació així.  El votem a favor 



 

per la immediatesa, perquè és una subvenció i sinó la perdrem, però que 
l’actuació diguem no ens sembla bé. 
 
ALCALDESSA 
 
Sí, sí, d’acord, senyor Martorell.  Crec que va en la línia del que he argumentat 
abans, que el govern municipal d’aquesta ciutat tampoc està d’acord amb 
aquesta retallada als ajuntaments i així ho hem expresat des de que va sortir 
la notícia.  
 
Hi havia una altra paraula i en tot cas primer deixaré parlar la senyora 
Rodríguez. 
 
 
CARMEN MARÍA RODRÍGUEZ 
 
Sí, moltes gràcies.  Bueno, reiterar-me al manifestat en aquest Ple sobre 
aquest acord del conveni.  Que és una situació molt trista, que no ens agraden 
les retallades i menys que ho patim els municipis, com és la situació del 
municipi de Vilanova, però també recalcar que també rebutgem les pràctiques 
que ens ha portat a terme aquesta situació.  Vale?  Votarem a favor, però 
rebutgem que sigui el municipi qui tingui que fer-se càrrec dels mals afers i 
bueno, d’aquesta retallada que evidentment ningú estem d’acord.  Moltes 
gràcies. 
 
ALCALDESSA 
 
Gràcies, senyora Rodríguez.  Per tancar aquest tema, la regidora 
d’Ensenyament volia fer també un comentari, em demanava... 
 
ARIADNA LLORENS 
 
Sí, no, molt breument.  Només destacar un aspecte important, que és que 
aquí estem votant el conveni de l’Escola de Música.  No parlem de llars 
d’infants, perquè encara no tenim clar quina és la quantia de la retallada, 
només aclarir aquest punt, eh? 
 
ALCALDESSA 
 
D’acord.  Pues per tant passaríem a, si els hi sembla, a l’aprovació.  Vots a 
favor?  S’aprova per unanimitat dels assistents. 
 
Es vota la proposta, la qual s’aprova per unanimitat dels presents. 

 



 

    7. PROMOCIÓ DE LA CIUTAT. AMPLIACIÓ DEL CONVENI QUE 
REGULA LA CONCESSIÓ ADMINISTRATIVA CONSISTENT EN LA 
UTILITZACIÓ PRIVATIVA DE L’ÚS DE DOMINI PÚBLIC DE 
DIFERENTS ESPAIS DE CAN GIRÓ. 

 
ALCALDESSA 
 
Passem al següent punt, que és l’aprovació provisional... no, és l’ampliació del 
conveni que regula la concessió administrativa consistent en la utilització 
privativa de l’ús de domini públic de diferents espais de Can Giró. 
 
Això és un punt que s’ha incorporat, però que es va informar a la Junta de 
Portaveus.  Per tant... 
 
GLÒRIA GARCÍA 
 
A la Comissió Informativa. 
 
ALCALDESSA 
 
I després també a la Junta de Portaveus, eh?  Senyor secretari. 
 
El secretari llegeix la part dispositiva de la proposta següent: 

 
Atès que el Consorci de Turisme del Garraf i l’Ajuntament tenen signat un 
conveni de cessió de la planta segona de la Masia Can Giró des del dia 24 de 
novembre de 2005. 
 
Atès que amb data 3 de maig de 2011, el Consorci de Turisme del Garraf va 
prendre la decisió d’encomanar i cedir la direcció de la seva gestió com a 
consorci al també consorci de dret públic, Agència de Desenvolupament 
Econòmic del Garraf, extrem conegut, acceptat i autoritzat per l’Ajuntament de 
Vilanova i la Geltrú. 
 
Que l’Agència de Desenvolupament Econòmic del Garraf té, entre els seus 
objectius, la promoció i el desenvolupament d’activitat econòmica a la comarca 
i que inclou, entre d’altres, específicament l’àmbit del turisme. 
 
Que el Consorci de Turisme del Garraf i, per extensió, la pròpia Agència de 
Desenvolupament Econòmic del Garraf, necessita de nous espais adients, 
quant a superfície, ubicació i accessibilitat, per ubicar els nous serveis que es 
deriven de l’actuació d’ambdues entitats. 
 



 

Que en el marc del Pla de Concertació Xarxa Barcelona Municipis de Qualitat 
2008-2011, en data 19 de desembre de 2008, per Decret de l’Excm. Sr. 
President de la Diputació de Barcelona, va ser aprovat l’atorgament d’un ajut 
de 130.000 € al Consorci de Turisme del Garraf per al “Projecte Espais 
municipals d’acollida a la comarca del Garraf”. 
 
Que l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú disposa de la Masia Can Giró, ubicada 
a l’avinguda de Cubelles, 88, que té la qualificació jurídica de bé de domini 
públic, que pot resoldre les necessitats i requeriments dels esmentats 
consorcis. 
 
És per això que la Regidoria de Promoció Econòmica i Turisme proposa al Ple 
de la Corporació l’adopció del següent  
 

ACORD 
 

“PRIMER. Aprovar l’ampliació del conveni que regula la concessió 
administrativa consistent en la utilització privativa de l’ús de domini públic de 
diferents espais de l’edifici de la Masia de Can Giró, entre l’Ajuntament de 
Vilanova i la Geltrú i el Consorci de Turisme del Garraf. 
 
SEGON. Facultar l’alcaldessa i el regidor de Promoció Econòmica i Turisme 
per a la signatura de l’esmentat conveni.” 
 
_______________________________________________________________ 
 

AMPLIACIÓ DEL CONVENI QUE REGULA LA CONCESSIÓ 
ADMINISTRATIVA DE L’AUTORITZACIÓ PRIVATIVA DE 

DIFERENTS ESPAIS DE L’EDIFICI DE “LA MASIA CAN GIRÓ” A 
VILANOVA I LA GELTRÚ 

 
Vilanova i la Geltrú, a xxx de 2011 
 
REUNITS: 

 

D’una banda la Sra. Neus Lloveras i Massana, alcaldessa-presidenta de 
l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, autoritzat per aquest acte per l’acord 
de Junta de Govern Local del dia 4 d'octubre; assistida pel secretari de la 
Corporació, Sr. Josep Gomariz Meseguer. 

 

I d’altra, el Sr. Josep Antoni Blanco i Abad, president del Consorci de 
Turisme del Garraf i assistit pel secretari de l’entitat, Sr. Cèsar Rodríguez i 
Solà. 



 

 
Reconeixent-se mútuament capacitat legal per a contractar i obligar-se,  

 
MANIFESTEN 

 
I. Que el Consorci de Turisme del Garraf, i l’Ajuntament de Vilanova 

i la Geltrú tenen signat un conveni de cessió de la planta segona 
de la Masia de Can Giró des de el dia 24 de novembre de 2005 i 
que es declara vigent per ambdues parts en tots els seus termes 
a data d’avui. 

  

II. Que amb data 3 de maig de 2011, el Consorci de Turisme del 
Garraf, va prendre la decisió d’encomanar i cedir la  direcció de la 
seva gestió com a consorci al també consorci de dret públic, 
Agència de Desenvolupament Econòmica del Garraf, extrem 
conegut, acceptat i autoritzat per l’Ajuntament de Vilanova i la 
Geltrú. 

 
III. Que l’Agència de Desenvolupament Econòmic del Garraf, té entre 

els seus objectius, la promoció i el desenvolupament d’activitat 
econòmica a la comarca i que inclou, entre altres, específicament 
l’àmbit de turisme.  

 
IV. Que el Consorci de Turisme del Garraf i per extensió la pròpia 

l’Agència de Desenvolupament Econòmic del Garraf necessita de 
nous espais adients, en quant a superfície, ubicació i 
accessibilitat, per ubicar els nous serveis que se’n deriven de 
l’actuació d’ambdues entitats. 

 
V. Que en el marc del Pla de Concertació Xarxa Barcelona Municipis 

de Qualitat 2008-2011, en data 19 de desembre de 2008 per 
Decret de l’EXCM. Sr. President de la Diputació de Barcelona va 
ser aprovat l’atorgament d’un ajut de 130.000 € al Consorci de 
Turisme del Garraf per “Projecte Espais municipals d’acollida a la 
comarca del Garraf”. 

 

VI. Que l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú disposa de la Masia Can 
Giró, ubicada a Av. Cubelles 88, que té la qualificació jurídica de 
bé de domini públic, que pot resoldre les necessitats i 
requeriments dels esmentats Consorcis. 

 
Per tot això, ambdues parts convenen regular mitjançant aquest conveni la 
concessió administrativa consistent en la utilització privativa de l’ús de 
domini públic a favor del Consorci de Turisme del Garraf, d’acord amb els 
següents 



 

 
PACTES: 

 
Primer. L’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, a partir de la signatura 
d’aquest conveni, atorga al Consorci de Turisme del Garraf, la concessió 
administrativa de l’ús privatiu del domini públic consistent en la totalitat de 
la Planta Baixa de l’edifici de la Masia Can Giró per un període de 30 anys 
per a la ubicació de la seu d’aquesta entitat, període a comptar a partir de 
la signatura del present conveni. 
 
Que en el Consorci de Turisme del Garraf, es compromet a executar sota la 
seva direcció i responsabilitat l’execució de les obres de condicionament de 
la planta baixa, per la qual cosa l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú 
autoritza als tècnics del CTG entrar a l’edifici de la Planta Baixa per fer el 
seguiment de les obres que li afecten, a comptar des del dia de signatura 
del present conveni. Per la seva part, el Consorci de Turisme del Garraf 
eximeix de qualsevol responsabilitat a l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú 
en relació a la realització de les obres i de les eventuals responsabilitats 
civils, penals, fiscals, laborals o de seguretat social que es poguessin 
produir. 
 
Aquesta concessió administrativa queda afectada a la finalitat específica 
d’ubicar en aquest espai la seu i nous serveis del Consorci de Turisme del 
Garraf i de tots aquells serveis d’acollida pel desenvolupament empresarial 
de la comarca del Garraf que es puguin necessitar, tan del propi consorci 
com de la pròpia Agència de Desenvolupament Econòmic del Garraf, en la 
mesura que es aquesta assumeixi els drets i deures del propi Consorci de 
Turisme de Garraf. En aquest cas, l’Agència de Desenvolupament Econòmic 
del Garraf haurà d’acceptar, per escrit i entregant còpia de la seva 
acceptació  a l’Ajuntament de Vilanova, els termes i condicions del present 
Conveni. 
 
L’incompliment d’aquesta afectació o de la obligació de notificar per escrit 
l’acceptació del Conveni, donarà lloc a la resolució automàtica de la 
concessió. 
 
Segon. En concepte de cànon i com a contrapartida a aquesta concessió 
administrativa el Consorci de Turisme del Garraf aportarà la quantitat de 
130.000 euros per fer front a la inversió necessària per a posar en 
funcionament l’esmentat equipament. Aquesta inversió es concretarà amb 
la realització de les obres i instal·lacions que queden reflectides a la 
memòria que s’adjunta al present conveni, com a annex núm. 1, i que 
quedaran en poder de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú a la finalització 
de la Concessió, sense dret a indemnització per tal concepte a favor del 
concessionari. 
 



 

En el cas que l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú rescatés de forma 
anticipada la concessió objecte del present conveni, indemnitzarà al 
Consorci de Turisme del Garraf pels danys i perjudicis ocasionats. 
 
Tercer. L’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú autoritzarà la realització de 
qualsevol obra o instal·lació que sigui necessari executar als espais cedits 
amb l’objectiu de complir les finalitats pròpies del Consorci de Turisme del 
Garraf o de la pròpia Agència de Desenvolupament Econòmic del Garraf i la 
destinació del domini cedit.  Qualsevol altra obra o instal·lació requerirà la 
corresponent autorització de l’Ajuntament. 

 
Quart. Les despeses que s’originin a causa del desenvolupament de les 
activitats normals de manteniment hauran de ser costejades per totes les 
entitats ubicades a l’equipament Can Giró. Les proporcions i barems seran 
estipulats per la comissió de seguiment del conveni, establint-se que en 
cas de desacord, s’aplicarà un coeficient percentual basat en la superfície 
utilitzada per cada entitat. 
 
Cinquè. Es crea, per la present, una comissió tècnica de seguiment entre 
l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú i el Consorci de Turisme del Garraf o 
de la pròpia Agència de Desenvolupament Econòmic del Garraf amb la 
finalitat de fer el seguiment de les obres i del posterior funcionament del 
centre.  
 
Aquesta comissió serà paritària i estarà formada per un responsable tècnic 
nomenat per cada un dels organismes usuaris. 
 
La Comissió de seguiment es reunirà prèvia convocatòria del qualsevol dels 
membres. 
 
Sisè. El Consorci de Turisme del Garraf es compromet al retorn en bon 
estat del domini objecte de la concessió, així com també al manteniment i 
conservació de la planta que ocuparà i dels espais comuns de la finca 
durant la vigència de la concessió. 
 
Setè. El concessionari es compromet a deixar lliures i vacus, a disposició 
de l’Ajuntament, en el termini de 3 mesos a comptar des de la finalització 
de la concessió, els béns objecte de la concessió, i de reconèixer la 
potestat de l’Ajuntament per acordar-ne i executar-ne, per sí mateix el 
llançament.    
    
Vuitè. El present conveni té una vigència de 30 anys a comptar des de la 
signatura d’aquest conveni. D'acord amb allò que regula l'article 61.c) del 
Reglament de patrimoni, el present conveni s'entendrà prorrogat de forma 



 

automàtica i per anualitats si cap de les dues parts el denuncia amb una 
antelació de dos mesos abans de la seva finalització. 
 
Novè. En el supòsit que no es compleixi la finalitat per a la qual s’atorga la 
present concessió administrativa o es deixin de complir les obligacions 
assumides, aquest conveni quedarà sense efecte, revertint a l’Ajuntament 
de Vilanova i la Geltrú els espais objecte de la concessió, passant a ser 
propietat de l’Ajuntament totes les modificacions, obres i instal·lacions 
executades, sense dret a cap tipus d’indemnització per al concessionari. 
 
Desè. Per a la resolució de qualsevol discrepància derivada de la 
interpretació o execució del present acord ambdues parts es sotmeten als 
tribunals competents de la Jurisdicció Contenciosa-Administrativa de 
Barcelona. 
 
I en prova de conformitat ho signen i ratifiquen per duplicat i a un sol 
efecte, en el lloc i data assenyalats a l’encapçalament. 
___________________________________________________________ 
 
 
ALCALDESSA 
 
Gràcies.  Senyor Figueras. 
 
GERARD FIGUERAS 
 
Gràcies, senyora alcaldessa.  En primer lloc agrair a tots els portaveus doncs 
que en el marc del divendres de la setmana passada i via telefònica vàrem 
poder doncs demanar la necessitat d’incloure per la via d’urgència en el punt... 
en el Ple... en l’ordre del dia del Ple d’avui, i com que la major part de les 
seves respostes va ser afirmativa, doncs agrair-los que hagin facilitat que avui 
puguem parlar-ne. 
 
Per exposar molt breument, doncs del que es tracta és de que com a 
Ajuntament donguem el vistiplau en un consorci en aquest cas del conveni 
doncs que hem de firmar amb el Consorci de Turisme del Garraf i per extensió 
a l’Agència de Desenvolupament Econòmic, que és qui des del passat diguem 
3 de maig de 2011 porta tot el que és la direcció i la gestió del que és el 
Consorci de Turisme del Garraf. 
 
Per fer una mica de memòria històrica, vostès recordaran doncs que 
l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, l’any 2005 va fer una cessió dels espais 
de Can Giró en el que és el Consorci de Turisme del Garraf.  Especialment va 
ser una cessió d’un espai diguem-ne parcial, no de tot l’edifici, i des que el 
passat mes de maig la direcció del Consorci de Turisme recau en el que és 



 

l’Agència de Desenvolupament Econòmic del Garraf, també coneguda com el 
NODE, i doncs creuen des de que porten aquesta direcció que l’espai de Can 
Giró doncs ha de poguer tenir una millor adequació doncs per a tots els 
serveis de millora de l’activitat econòmica i empresarial de la comarca, el que 
ens demanen és que ampliem aquest conveni per tal doncs que no només 
tinguin una part de l’actual diguem espai conegut com Can Giró, sinó que els 
hi ampliem la cessió amb una nova planta i que, diguem, l’adequació 
d’aquestes instal·lacions no costarà cap recurs en aquest cas de l’Ajuntament 
de la ciutat, sinó que vindrà doncs finançada per una Diputació de 
l’Ajuntament de Barcelona, d’un valor doncs aproximat d’uns 130.000 euros, 
que rebrà en aquest cas el Consorci de Turisme del Garraf i que s’emmarca 
en el projecte Espais Municipals d’Acollida a la comarca del Garraf. 
 
Entenem des del govern doncs que tant el projecte que es va iniciar en el seu 
moment, doncs del que és el NODE, el que és l’Agència de Desenvolupament 
Econòmic del Garraf, és quelcom positiu, quelcom positiu per a la comarca, 
doncs ja que no significa ni la creació de nous organismes, sinó que el que es 
tracta és d’intentar aglutinar esforços i recursos en benefici de la creació 
d’activitat econòmica a Vilanova i la Geltrú i a la comarca.  Entenem que donar 
continuïtat en aquest projecte iniciat per l’anterior govern doncs suposa un 
benefici per al conjunt dels ciutadans de Vilanova i de la comarca del Garraf, i 
és per això que els demanem doncs que puguin votar afirmativament en el 
conveni que avui els presentem, primer, insisteixo, perquè no tindrà un cost 
econòmic per a la ciutat, seran uns recursos que ens vindran des de la 
Diputació de Barcelona, i que, tot i anar destinats a un organisme diguem 
comarcal, la inversió es fa en una instal·lació de Vilanova i la Geltrú, per tant 
una inversió i una instal·lació que quedarà patrimonialment també en el si de 
la ciutat.  També doncs la voluntat no només de poder facilitar aquesta 
inversió, sinó doncs de poder anar donant forma en el que ha de ser aquest 
treball conjunt de tota la comarca en la dinamització econòmica i en la creació 
doncs de nous llocs de treball, sobretot vinculats a l’acompanyament de nous 
projectes empresarials. 
 
ALCALDESSA 
 
Molt bé.  Gràcies, senyor Figueras.  Paraules?  Senyor Rodríguez. 
 
SANTIAGO RODRÍGUEZ 
 
Sí, gràcies.  Bueno, nosaltres en primer lloc volíem fer una molt breu 
referència a l’entorn en el que ens trobem actualment, a l’entorn en què ens 
trobem en els darrers tres anys, no?, ben bé, i segurament no cal anar molt 
enrere, en el punt anterior acabem d’aprovar, a contracor diria jo de tots els 
grups municipals, un conveni per al finançament de l’Escola de Música en el 



 

qual hi ha –diguin-n’hi com vulguin, eh?- un ajustament, una reducció, una 
retallada del 23% del pressupost, no?  I en aquest marc econòmic en el que 
ens movem en els darrers anys les diferentes administracions han intentat 
anant optimitzar les estructures i les entitats depenents de les administracions, 
en el sentit d’intentar-les reduir, intentar reduir duplicitats, intentar optimitzar 
els recursos que les administracions empraven per dur a terme la seva tasca.  
Fa pocs mesos va passar per aquest mateix Ple l’adhesió i l’aprovació de 
l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú en l’Agència de Desenvolupament 
Econòmic de la comarca del Garraf, amb el vot en contra del nostre grup 
municipal, no?  I el vot en contra es basava en varis aspectes i en vàries 
observacions.  Una primera era constituir una nova entitat públicoprivada –i 
m’hi referiré a la part privada a continuació-, que se li encomanaven unes 
funcions que venien desenvolupant altres organismes ja existents: 
Mancomunitat de Municipis Penedès-Garraf, Consell Comarcal, Consorci de 
Turisme del Garraf, etc.  I, per tant, enteníem que era crear un organisme que 
venia a duplicar tasques que ja realitzaven altres entitats i enteníem que no 
era necessària la creació d’aquest nou organisme.   
 
Segona qüestió, érem crítics també amb la participació, minsa participació 
privada en aquesta Agència de Desenvolupament, i en aquest sentit vull 
recordar que hi ha un 96% de participació pública en els ajuntaments de la 
comarca del Garraf i el Consell Comarcal del Garraf, i un 4% de participació 
privada, on hi tenen cabuda Comisions Obreres, UGT, Cambra de Comerç i 
Associació d’Empresaris del Garraf.  I per tant denunciàvem també l’escassa 
representativitat privada que hi havia en aquesta Agència i érem escèptics, 
érem escèptics que això pogués suposar una millora del desenvolupament 
econòmic de la comarca del Garraf.  Afegíem una tercera circumstància, que 
tampoc va ser, si no recordo malament va ser negada pel govern en aquell 
moment, i és que la creació d’aquesta Agència comportaria la contractació de 
personal al servei de l’Agència.  I mirin, dit i fet, amb el temps que portem 
dintre d’aquesta Agència, el que hi ha de moment és contractat un gerent, una 
persona a la gerència.  No tenim absolutament res personal contra la persona 
que s’hagi pogut contractar, però sí que, tornant al començament de la meva 
intervenció, creiem que no és hora de fer invents de noves agències, sinó que 
el que és hora és d’intentar optimitzar els recursos de l’administració i centrar 
molt bé quins són els objectius que tenim les diferentes administracions.  I els 
objectius en aquests moments no poden ser altre que intentar generar activitat 
econòmica, intentar generar llocs de treball a les nostres comarques.  I creiem, 
continuem creient, que l’Agència de Desenvolupament Econòmic de la 
comarca del Garraf, a hores d’ara, no és... no és l’eina més adequada per 
gestionar això.   
 
Per tant, davant d’aquest conveni que se’ns proposa, que encara que sigui a 
través del Consorci de Turisme del Garraf, el qual, per cert, deixin-m’ho dir 



 

també, ha estat aletargat al llarg d’uns quants anys, eh?, el nostre grup no veu 
amb bons ulls aquesta ampliació del conveni, i en tot cas lo que no farem serà 
rebutjar-ho, no volem que s’interpreti que volem posar pals a les rodes, etc., 
etc., no escolti, lo que nosaltres diem és: desconfiem d’aquesta entitat, crec 
que valdria la pena que tots ens ho replantegéssim la necessitat, si val la pena 
o no la necessitat d’aquest organisme i les despeses que comporti a pesar de 
les inversions que es puguin rebre, que segur que es poden rebre a través 
d’una altra banda, com per exemple a través del mateix Consorci de Turisme 
del Garraf, i per tant nosaltres ens abstindrem en aquesta proposta 
d’ampliació del conveni. 
 
ALCALDESSA 
 
Molt bé, gràcies senyor Rodríguez.  Alguna paraula més?  Senyor Arrufat. 
 
QUIM ARRUFAT 
 
No estem debatent la urgència, no?, directament la moció, vaja, no?  S’ha de 
votar primer la urgència i després la moció, o directament... 
 
ALCALDESSA 
 
No és cap moció, és un punt de l’ordre del dia i, segons se’ns ha indicat el 
secretari, no cal votar urgència sinó que s’ha afegit... com que s’ha informat a 
tothom i és un nou punt de l’ordre del dia, no correspon. 
 
QUIM ARRUFAT 
 
Val, bé.  Nosaltres, el grup de la Candidatura d’Unitat Popular, s’abstindrà en 
el votació, entre altres doncs per la immediatesa de la informació.  Nosaltres 
no hem pogut debatre ni érem coneixedors al 100% de que venia aquest punt 
a l’ordre del dia.  En tot cas nosaltres ja vam votar negativament a la 
constitució de l’Agència de Desenvolupament Econòmic del Garraf, i ens 
caldria, o pensem que caldria un debat més a fons sobre si les instal·lacions 
de Can Giró són les més adequades per instal·lar-hi oficines.  Un espai 
privilegiat de la ciutat, que potser podria complir altres funcions.  En tot cas un 
conveni de cessió, d’ampliació de la cessió dels espais a trenta anys entenem 
que ens genera més debat del que es pugui mantenir ara.  No ens hi 
oposarem perquè de l’aprovació del Ple depèn una subvenció, i no són 
moments per aturar subvencions, però en tot cas el nostre vot favorable doncs 
no, no hi serà.  Gràcies. 
 
 
 



 

ALCALDESSA 
 
Gràcies, senyor Arrufat.  Alguna paraula més?  Senyor Elena. 
 
JOAN IGNASI ELENA 
 
Disculpi, però, no, només per manifestar el nostre vot favorable.  Vam ser 
informats divendres que si no es votava, bueno, que si no es posava en 
aquest punt de l’ordre del dia es perdia la subvenció, com deia el senyor 
Arrufat.  Naturalment, si es depèn una subvenció pues hi ha el vot favorable.  
Respecte al fons de l’Agència hem tingut i tindrem per parlar-ne, no?  Només 
constatar això, que davant de... nosaltres hem conegut això el divendres, de la 
premura, diguem-ne, de perdre una subvenció, això és el que explica el nostre 
vot favorable. Respecte al projecte, el que es vol fer a la Masia amb relació a 
l’Agència, no en tenim massa coneixement però, bueno, confio que ens ho 
explicaran algun dia.   
 
ALCALDESSA 
 
D’acord, gràcies.  En tot cas jo crec que, senyor Figueras, si pot comentar 
aquests punts que s’han... 
 
GERARD FIGUERAS 
 
De forma molt sintètica, una mica per donar una mica més d’informació.  
Gràcies, senyora alcaldessa.  Primer agrair el vot favorable doncs del grup 
socialista, entenent doncs que també per coherència, aquest és un projecte 
iniciat a l’anterior legislatura i que entenem que pel benefici de tothom cal 
donar-li continuïtat, no?  Llavors sobre alguna mica d’aclariment, és cert, la 
premura és perquè aquest diners... diguem el govern és coneixedor que s’han 
de diguem passar per conveni gairebé amb la mateixa urgència que vostès, 
per tal de no perdre aquesta subvenció, i ara hem cregut que era bo facilitar 
que es pogués aprovar en aquesta sessió plenària. 
 
I respecte una mica de les relacions que ha fet el senyor Rodríguez, nosaltres, 
com aleshores grup municipal de Convergència i Unió, i també doncs en el si 
del Consell Comarcal, vàrem també tenir un posicionament crític en com fou la 
creació en aquest cas de l’Agència de Desenvolupament.  Vàrem, diguem, 
manifestar també públicament que ens hauria agradat que en aquest cas 
doncs hi hagués una participació més plural de les forces polítiques i sobretot 
doncs de la part no pública, de la societat civil, però que malgrat això 
enteníem que la iniciativa era positiva, no?  Després doncs d’haver entrat en 
el govern de la ciutat, d’haver tingut la possibilitat de tenir un coneixement més 
ampli de quina era doncs la pròpia constitució, o la pròpia funció del NODE 



 

Garraf en... tant en termes de... administratius com de projecte, hem pogut 
doncs valorar-ho positivament, hem pogut doncs també fer algunes 
aportacions, i bàsicament han sigut en dos sentits molt clars, el primer doncs 
en la línia del que deia el senyor Rodríguez, no es tracta de solapar ni de 
crear noves estructures administratives, eh?, de fet, no és en aquest plenari 
en el que correspon debatre ni decidir sobre això, però diguem-ne en aquests 
moments l’absolució de facto de les funcions del Consorci de Turisme del 
Garraf per part de l’Agència ja s’ha produït, i a la llarga el que sembla és que 
un organisme haurà de commutar l’altre, per tant no hi haurà duplicitat, sinó 
que hi haurà una commutació de funcions, sense per tant crear cap duplicitat. 
 
I el segon, doncs pel que fa a l’espai, és cert doncs que es fa una cessió de 30 
anys, i vinculada diguem a la voluntat del govern perquè ho veiem 
positivament, no?  Entenem que el que cal és dotar la ciutadania de facilitats, 
diguem, d’espais en els que d’una forma molt fàcil algú que tingui ganes de 
tirar endavant un projecte econòmic, un projecte empresarial, doncs sàpiga on 
s’ha d’adreçar, i creiem molt doncs que l’adequació que es fa de Can Giró va 
precisament en aquesta línia, en la de deixar de tenir una disparitat de serveis 
d’acompanyament a la creació de noves empreses i doncs per concentrar-ho 
i, per tant, doncs tenir... que el ciutadà diguem en aquest cas, no només de 
Vilanova sinó de la comarca, que tingui un espai molt més clar.  Aquest no és 
l’objecte del conveni que aprovem avui, eh?, sinó de rebre uns diners que 
permetin adequar l’espai per a això.  Un cop estigui això adequat doncs 
probablement el que en el si del Consorci de Turisme del Garraf i en el si de 
l’Agència és cap on s’avançarà, i entenem nosaltres doncs que tot allò que 
sigui optimitzar recursos i sumar esforços de cara a facilitar les coses als 
emprenedors doncs ha de ser com a mínim positiu, no?  En tot cas agrair les 
postures de tothom. 
 
ALCALDESSA 
 
Molt bé.  Gràcies, senyor Figueras.  Per tant, si els hi sembla, passaríem a la 
votació.  Vots a favor?  Vots en contra?  Abstencions?  Queda aprovat per 18 
vots a favor i 6 abstencions.   
 
Es vota la proposta, la qual s’aprova amb el resultat següent: 
 
  Vots a favor: CIU, PSC i ICV (18) 
  Abstencions: PP i CUP (6) 
 

   
    8. SERVEIS A LA CIUTAT I PARTICIPACIÓ. APROVACIÓ 

PROVISIONAL DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA 
GENERAL D’ORDENACIÓ MUNICIPAL DE VILANOVA I LA 



 

GELTRÚ PER A LA INCORPORACIÓ DE L’ÚS SANITARI- 
ASSISTENCIAL A LA FINCA NÚM. 38-42, DEL CARRER DEL PRAT 
DE VILANOVA I LA GELTRÚ. 

 
ALCALDESSA 
 
Per tant, ara passaríem al punt número 8.  Senyor secretari, si us plau. 
 
El secretari llegeix la part dispositiva de la proposta següent: 
 
I. En data 4 d’abril de 2011, el Ple de l’Ajuntament, en sessió ordinària, va 
adoptar l’acord d’aprovar inicialment la Modificació Puntual del Pla General 
d’Ordenació municipal de Vilanova i la Geltrú per a la incorporació de l’ús 
sanitari-assistencial a la finca núm. 38-42 del carrer del Prat de Vilanova i la 
Geltrú, d’acord amb la Memòria Justificativa incorporada a l’expedient. Així 
mateix, l’esmentat Ple va acordar la suspensió en l’àmbit objecte de la present 
modificació, de: 

- La tramitació de plans urbanístics derivats concrets i de projectes de 
gestió urbanística i d'urbanització, només si aquests instruments 
urbanístics i de gestió continguessin aspectes que poguessin contradir 
l’objecte de la present modificació. 

- L'atorgament de llicències de parcel·lació de terrenys, d’edificació, 
reforma, rehabilitació o enderrocament de construccions, d’instal·lació o 
ampliació d’activitats o usos concrets i d’altres autoritzacions municipals 
connexes establertes per la legislació sectorial. 

 
Tot això en compliment dels objectius propis d’aquesta modificació i a l’empara 
de l’establert als articles 73.2 i 74.1 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, 
pel qual s’aprova el text refós de la Llei d’urbanisme de Catalunya, així com als 
arts. 102 i 103 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el 
Reglament de la Llei d’urbanisme. 

 
II. L’esmentada aprovació inicial d’aquesta modificació puntual es va sotmetre 
a exposició pública pel termini d’un mes des de la darrera publicació 
obligatòria, de conformitat amb l’art. 23 del Reglament de la Llei d’urbanisme, i 
94.1, 83 i Disposició Addicional Setena del Text refós de la Llei d’urbanisme, i 
es va publicar l’acord d’aprovació inicial en el Butlletí Oficial de la Província de 
data 2 de maig del 2011 i en el Diari de Vilanova de data 21 d’abril del 2011, 
així com en el tauler d’edictes de l’Ajuntament i en la pàgina web municipal. En 
el decurs del dit termini d’exposició pública no s’ha presentat cap al·legació al 
respecte. 
 



 

III. L’òrgan municipal competent per a l’adopció de l’acord d’aprovació 
provisional de la present modificació puntual de Pla General és el Ple de 
l’Ajuntament, de conformitat amb l’article 22.2 c) de la Llei de bases del règim 
local, en relació amb l’article 85.1 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, 
pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme.  
 
IV. D’acord amb l’art. 114.3 k) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel 
qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, 
per a l’adopció d’aquest acord es requereix el vot favorable de la majoria 
absoluta del nombre legal de membres de la Corporació. 
 
V. Per tot l’exposat, i de conformitat amb el Decret Legislatiu 1/2010, de 3 
d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme i el Reglament 
que la desenvolupa, la Comissió Informativa de l’Àrea de Serveis a la Ciutat  i 
Participació proposa al Ple de l'Ajuntament l’adopció del següent 

 
ACORD: 

 
“PRIMER. Aprovar provisionalment la Modificació Puntual del Pla General 
d’Ordenació municipal de Vilanova i la Geltrú per a la incorporació de l’ús 
sanitari-assistencial a la finca núm. 38-42 del carrer del Prat de Vilanova i la 
Geltrú. Tot això de conformitat amb el document de Memòria Justificativa 
incorporat a l’expedient.  
  
SEGON. Trametre el present acord, juntament amb una còpia de l’expedient 
administratiu complet, tres exemplars del document de Modificació Puntual de 
Pla General d’Ordenació, degudament diligenciats, així como una còpia del dit 
document en suport informàtic, a la Comissió Territorial d’Urbanisme de 
Barcelona per a la seva aprovació definitiva, d’acord amb l’article 80 a) del Text 
refós de la Llei d’urbanisme (Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost).” 
 
 
ALCALDESSA 
 
Molt bé.  És un punt que es va parlar a la Comisió Informativa i per tant 
demanaria si tenen alguna cosa a dir, o sinó passaríem a votació.  Vots a 
favor?  Ah, com que he preguntat...  Disculpi, senyor Martorell, he anat massa 
de pressa, aniré més a poc a poc. 
 
JOAN MARTORELL 
 
Bé, no, jo aquí... volíem fer un aclariment.  Aquesta proposta dels propietaris 
d’aquest immoble, que volen canviar l’ús incorporant, a part dels usos que hi 
ha actualment, que són els usos comercials, el sanitari assistencial a una finca 



 

del Prat de Vilanova, doncs ja es va aprovar inicialment al mes d’abril, ara 
l’aprovem provisionalment i ha de passar a Urbanisme a Barcelona per 
aprovar. 
 
El tema urbanístic no el volia qüestionar, però sí que volia fer un aclariment.  
Quan vem començar-ne a parlar hi havia un govern a la Generalitat, hi havia 
un capteniment a les polítiques socials determinat, i ara probablement sembla 
que n’hi haurà un altre, i aleshores el que sempre hem parlat de que 
incorporar noves places de residència per a avis o per a gent gran a la ciutat 
no hauria d’anar en detriment a les ofertes públiques, a l’oferta pública que hi 
ha a la resta de la ciutat.  Ho dic perquè es va incorporar... es va acceptar 
aquest... incorporar aquest ús, a més del comercial perquè puguin fer activitat 
econòmica, que... i tenien un plantejament en el seu moment, perquè això fa 
un temps que ho remenen, doncs tenia una intenció.  Si ara aquesta política 
ha de canviar, doncs no hi estaríem d’acord.  En qualsevol cas, com que és un 
tema urbanístic per a l’ús, aquí no votarem a favor i cap problema.  Però sí 
que en el futur ens temem que pugui canviar això, per tant doncs en aquest 
cas no estaríem d’acord en fer que hi hagués un concert amb la Generalitat.  
Però és clar, això és un altre tema, estem parlant de temes urbanístics i per 
tant... però sí que voldria que quedés clar perquè és una... incorporar un 
equipament privat a la ciutat en el futur, que esperem que funcioni, i que per 
tant que això generi activitat, però que ho teníem plantejat amb una idea de 
política social, no amb la que hi pugui haver ara. 
 
ALCALDESSA 
 
Sí, de fet no és el tema que estem tractant, entenc, no?, perquè estem parlant 
d’un tema bàsicament urbanístic, però ja que treu el tema, em demana el 
regidor corresponent poguer comentar aquest tema.  Senyor Sánchez. 
 
FRANCESC XAVIER SÁNCHEZ 
 
Ho dic perquè no... bàsicament perquè no agafin el rave per les fulles, és a dir, 
que utilitzin qualsevol debat en aquest Ple per parlar del govern de la 
Generalitat.  És que... sí, home, deixi’m... els hi explico, jo els hi explico, no 
pateixin.  En tot cas jo el que li trasllado, senyor Martorell, és que quan vostè 
dóna una llicència d’activitat o la que toqui a algun centre, el que hagi de fer 
aquest centre o demani un concert amb la Generalitat l’Ajuntament té ben 
poca cosa a dir, en tot cas serà la Generalitat la que decidirà si aquest... que 
aquest centre tindrà concert o no.  No crec, sincerament, que en un debat 
urbanístic ara nosaltres haurem de decidir si la Generalitat... o començar a 
suposar si la Generalitat l’any que ve o l’altre, o d’aquí sis anys, decidirà fer 
concerts o no.  No crec que estem... em dóna més la sensació que és un 
debat metafísic que no un debat real, perquè la realitat és que aquesta gent a 



 

hores d’ara encara no ha pogut obrir la residència i, per tant, fins que no l’obrin 
no sabrem si acabarà havent un concert o no. 
 
ALCALDESSA 
 
Molt bé.  Gràcies, senyor Sánchez.  En tot cas, jo crec que com que no era el 
debat d’aquest punt... Breument, senyor Martorell. 
 
JOAN MARTORELL 
 
No, però el que sí que volíem que quedés clar és això, eh?, és que al marge 
del tema urbanístic, que això ja el teníem resolt, diguem, el que no som 
partidaris és que es concertin places en una residència així.  Sobretot si va en 
detriment de l’oferta pública a la resta de la ciutat, que això hi ha uns números 
i que no voldríem que minvés perquè hi hagués això.  És bàsicament aquesta 
qüestió.  Tant de bo siguin totes i perfecte, si és que seria magnífic, perquè a 
més molt a prop d’aquesta... d’aquest espai n’hi ha una altra i que funciona 
des de fa molts anys. 
 
ALCALDESSA 
 
Ja hem entès la seva intervenció.  En tot cas comentava que no venia al... no 
era ben bé el tema que ara estàvem aprovant, però queda constància del seu 
comentari.  I per tant ara, si no hi ha cap més... res més a dir, sí que 
passaríem a la votació.  Vots a favor de la proposta?  Queda aprovat per 
unanimitat dels assistents. 
 
Es vota la proposta, la qual s’aprova per unanimitat dels presents. 
 

    9. SERVEIS A LA CIUTAT I PARTICIPACIÓ. REVERSIÓ DE LA 
TITULARITAT DOMINICAL DE LA FINCA SITUADA AL NÚM. 41 DE 
L’AVINGUDA DE FRANCESC MACIÀ, DE SUPERFÍCIE 87,75 M2, 
ALS SRS. XXXXXXXXXXXXXXXX I XXXXXXXXXXXXXX. 

 
ALCALDESSA 
 
Passaríem al punt número 9.  Senyor secretari. 
 
El secretari llegeix la part dispositiva de la proposta següent: 

 
I.  En data 21 de desembre de 1998 el Ple de l’Ajuntament de Vilanova i la 
Geltrú va prendre l’acord d’acceptar l’oferiment de cessió fet pel Sr. 
XXXXXXXXXXXXXXXX i Sra. XXXXXXXXXXXXXX, d’una superfície de 
87,75m2 de la finca registral núm. 611 (tom 1569, llibre 804, foli 208, inscripció 



 

9a), situada al núm. 41 de l’avinguda de Francesc Macià, per a l’establiment 
d’un pas de vianants per a galeria comercial previst en el planejament 
urbanístic vigent en aquells moments (Pla General d’Ordenació Urbanística 
Municipal de 1981 i Estudi de Detall de l’illa delimitada per l’av. Francesc 
Macià, c/ Pelegrí Ballester, pl. Soler i Carbonell i rbla. Samà, aprovat per acord 
del Ple de 10 de juny de 1985). 
 
II. La cessió de la titularitat d’aquesta part de la finca estava sotmesa a 
diverses condicions: en primer lloc, es va establir una condició de reversió al 
patrimoni del titular originari en el cas que no s’executés l’esmentada galeria 
comercial o que, en virtut d’altres actuacions de planejament urbanístic, 
quedés modificada la seva situació legal, establint un termini de reversió en 12 
anys, comptats a partir de la data d’atorgament de la llicència de nova 
edificació, quedant supeditat aquest punt al cessament de l’activitat de venda 
de carn de cavall que es portava a terme en aquest espai; en segon  lloc, es va 
preveure la constitució d’una garantia mitjançant aval bancari de la Caixa del 
Penedès núm. 331/97, amb una durada indefinida i un import de 1.160.428 
pessetes, corresponent a l’import de les obres de condicionament d’aquesta 
part de la galeria comercial, presentat per la societat promotora; en tercer i 
últim lloc, es va estipular que durant el temps en què no es fessin les obres de 
les galeries, la propietat en la planta baixa del nou edifici podria fer-ne l’ús que 
en considerés oportú, sempre d’acord amb la normativa vigent.  
 
III. En compliment de l’acord plenari anteriorment citat, el 26/4/1999, davant del 
notari EDUARDO HERNANDEZ COMPTA, es va signar l’escriptura pública de 
segregació de i cessió de part de la finca del Sr. XXXXXXXXXXXXX i Sra. 
XXXXXXXXXXXXXXXX a favor de l’Ajuntament. La porció cedida va passar a 
ser la finca registral núm. 58.100, inscrita al tom 2433, llibre 1367, full 181, del 
Registre de la Propietat de Vilanova i la Geltrú.  
 
IV. El passat dia 4/2/2010, el Sr. XXXXXXXXXXXXXXXXXXX va presentar una 
instància en aquest Ajuntament, amb número de registre d’entrada 
2010002955/1, en la qual sol·licitava que li fos retornada la titularitat de la 
superfície que havia cedit per ser destinada a la galeria comercial no 
executada, atès que havien transcorregut més de 12 anys des de la data 
d’atorgament de la llicència d’obres; que aquesta cessió fos realitzada 
mitjançant escriptura pública i inscrita novament al Registre de la Propietat de 
Vilanova i la Geltrú al seu nom; i per últim, que li fos retornat l’aval bancari de 
Caixa del Penedès per tal de poder ser oportunament cancel·lat. 
 
V. Un cop examinada la sol·licitud formulada i els fets que la fonamenten, s’ha 
comprovat que, efectivament, han transcorregut més de 12 anys des de la data 
d’atorgament de la llicència de nova edificació de l’edifici situat al núm. 41 de 
l’avinguda de Francesc Macià, ja que aquesta va ser atorgada el dia 3 de març 



 

de l’any 1997; d’altra banda, l’activitat de venda de carn de cavall que es feia 
en aquest espai va cessar en data 14 d’agost de 2008, segons consta en les 
dades del padró de l’Impost d’Activitats Econòmiques; i per últim, també ha 
desaparegut la previsió continguda en el planejament urbanístic de destinar a 
pas comercial o galeria la referida planta baixa de l’illa delimitada pels carrers 
de Francesc Macià, plaça Soler Carbonell, Pelegrí Ballester i rambla de 
Salvador Samà, en virtut de la modificació puntual del PGOU aprovada per la 
CTUB en data 16/3/2005.  
 
VI. En conseqüència, és procedent acceptar la sol·licitud de reversió de la 
titularitat dominical de la finca cedida, així com la de cancel·lar la garantia 
presentada en el seu dia per cobrir el cost d’execució de les obres de 
condicionament d’aquesta part de la galeria comercial. Pel que fa a la 
formalització en escriptura pública i la inscripció en el registre de la propietat 
del canvi de titularitat, hauran de ser el Sr. XXXXXXXXXXXXXXXXX i la Sra. 
XXXXXXXXXXXXXXX els encarregats de costejar-ne el seu cost, així com el 
de les altres despeses de qualsevol tipus que es generin en execució d’aquest 
acord, atès que tant la cessió que es va fer en el seu dia com la reversió que 
ara s’insta són actes voluntaris i no existeix cap disposició legal que obligui 
l’Ajuntament a fer-se’n càrrec.  
 
VII. De conformitat amb això, i d’acord amb allò que estableixen els articles 21 i 
22 de la Llei 7/1985, de 2 abril, de bases del règim local, els articles 52 i 53 del 
Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, que aprova el Text refós de la Llei 
municipal i de règim local de Catalunya, els articles 40 i següents del Decret 
336/1988, de 17 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament de patrimoni dels 
ens locals, i demés normativa concordant, la Comissió Informativa de Ciutat 
Sostenible i Participació proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció del següent 
 

ACORD: 
 
“PRIMER. Revertir la titularitat dominical de la finca registral núm. 58.100, 
inscrita al Registre de la propietat de Vilanova i la Geltrú al tom 2433, llibre 
1367, full 181, de superfície 87,75 m2, situada al núm. 41 de l’avinguda de 
Francesc Macià, al Sr. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX i Sra. XXXXXXX 
XXXXXXXXXXXXXX. 
 
SEGON. Cancel·lar l’aval bancari de CAIXA D’ESTALVIS DEL PENEDÈS 
d’import 1.160.428 pessetes, que van presentar en data 21/2/1997 el Sr. 
XXXXXXXXXXXXXXXXX i la Sra. XXXXXXXXXXXXXXX davant l’Ajuntament 
per garantir les seves obligacions d’efectuar la reserva d’espais de connexió o 
accessos previstos a la galeria interior. 
 



 

TERCER. Les despeses notarials, registrals i d’altra mena que es puguin 
derivar de l’execució del present acord aniran a càrrec del Sr. 
XXXXXXXXXXXXX i de la Sra. XXXXXXXXXXXXXX. 
 
QUART. Facultar l’alcaldessa de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú per a la 
signatura de tots els documents que siguin necessaris per a la formalització del 
present acord.” 
 
 
ALCALDESSA 
 
Molt bé, gràcies.  Crec que també és un punt que es va parlar a la Comisió.  Hi 
ha alguna paraula sobre aquest tema?  Senyor Martorell. 
 
JOAN MARTORELL 
 
Gràcies, senyora alcaldesa.  Bé, aquest és un tema que, de fet, en el nostre 
planejament és la reversió d’unes actuacions que s’havien fet des del 
municipi, que tenien una vigència de 12 anys.  Per tant, tirem 12 anys enrere i 
a partir d’aquell moment és quan van ser doncs vigents.  Al nostre Pla General 
ja no es recull aquestes galeries ni aquesta actuació i per tant el que es fa ara 
és, doncs totes aquelles accions que s’havien iniciat tirar-les enrere i revertir-
les per als propietaris.  Hi havia una clàusula de 12 anys i per això s’ha 
esperat, perquè això és del 96 o del 98.  Per tant, és aquest el motiu pel qual 
s’ha donat aquesta circumstància.   
 
I després, jo ja ho vaig dir a l’últim any em sembla que en alguna intervenció, 
però caldria revisar el nostre planejament, digues-li revisió del Pla General, 
digues-li fer un nou Pla General, perquè hi ha algunes zones que li convé 
doncs una repassada i una actualització de debat per a la ciutat.  Aleshores el 
que... aquesta actuació que tenia la caducitat de... tenia el temps de 12 anys 
per poder tirar endavant i per poder-se revertir, no és l’única, sinó que hi han 
altres actuacions a la ciutat que es podrien fer i que es podrien... que es 
podrien fer però que no sabem si són vigents o si poden entrar en vigor o no, i 
si són necessàries ara a hores d’ara, i per tant doncs aquesta revisió creiem 
que ha de ser doncs tinguda en compte, no? 
 
Ens trobarem aquests temes i probablement d’altres temes de propietaris.  De 
fet, al tema que ve després del Joaquim Mir passa tres quarts del mateix.  És 
a dir, són actuacions que es van fer en el seu dia i que una bona revisió doncs 
detecta les possibles errades, que en el cas del Joaquim Mir és una errada, o 
coses que ara han quedat obsoletes i que per tant doncs s’han de poder 
replantejar al cap d’uns anys. 
 



 

ALCALDESSA 
 
Molt bé.  Entenc que precisament en aquesta línia van, no?, aquests acords, 
en revisar temes que estaven sobre la taula.  I en tot cas el segon tema que 
ha apuntat, que entenc que ja també ha anat una miqueta més enllà del tema 
que estàvem tractant, jo penso que és un tema a parlar a la Comisió 
Informativa, i així es farà, ben segur.   
 
El senyor Rodríguez havia demanat la paraula. 
 
SANTIAGO RODRÍGUEZ 
 
Sí, bé, en línia del que ha exposat el senyor Martorell, si ell no hagués fet la 
seva exposició doncs nosaltres tampoc no haguéssim intervingut, no?  
Òbviament donarem suport en aquesta proposta, però sí cridar l’atenció sobre 
el fet, no?  El fet és que hi ha una afectació sobre un determinat local de fa 13 
anys, és a dir, fa 12 és quan acabava o d’alguna manera caducava, eh?, 
aquest conveni, per tant es desafecta l’afectació de fa 12 anys, però hi ha un 
Pla General, que és el que ja no considerava diguem-ne aquella afectació, 
no?  Per tant, home, aquí jo crec que s’ha causat un “perjudici” en els 
propietaris, els quals han mantingut uns avals al llarg de tota una sèrie d’anys, 
sense que no hi hagués realment una càrrega urbanística vigent sobre les 
seves propietats, no?  Per tant, jo no crec que sigui necessari, així com diu el 
senyor Martorell hi han altres casos semblants, jo no crec que sigui necessari 
ni una revisió del Pla General, ni un Pla General nou, sinó que lo que és 
necessari és fer un pentinat de tots els possibles expedients que puguin estar 
en aquesta mateixa situació i pensar en el perjudici que s’està causant amb 
els ciutadans que es puguin trobar en aquesta situació.  I per tant no esperar a 
que el ciutadà, després de 12 anys, se’n dongui compte de que té unes 
afectacions que en realitat no hauria de tenir.  Per tant en aquest sentit sí que 
demanaria en l’equip de govern que fessin la tasca que correspongués per tal 
de detectar si hi han més casos d’aquests i per tant poder treure aquestes 
càrregues sobre aquells propietaris que s’hi puguin trobar. 
 
ALCALDESSA 
 
Gràcies, senyor Rodríguez.  Prenc nota, prenem nota del seu comentari i és 
en aquesta línia que s’està treballant per tal de detectar totes les possibles 
incidències que puguin existir.  Per descomptat que l’obligació de 
l’administració és tenir al dia tots aquests temes. 
 
Per tant, si ara no hi han més paraules, sí que passaríem a la votació.  Vots a 
favor?  S’aprova per unanimitat. 
 



 

Es vota la proposta, la qual s’aprova per unanimitat dels presents. 
 

  10. SERVEIS A LA CIUTAT I PARTICIPACIÓ. REVERSIÓ DE LA 
TITULARITAT DOMINICAL DE LA FINCA SITUADA AL NÚM. 51 DE 
L’AVINGUDA FRANCESC MACIÀ, DE SUPERFÍCIE 22,80 M2, A LA 
SOCIETAT FINQUES B-3 VILANOVA, SL.  

 
ALCALDESSA 
 
El següent punt, el 10, és un tema similar.  Senyor secretari. 
 
El secretari llegeix la part dispositiva de la proposta següent: 

 
I. En data 21/12/1998 el Ple de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú va prendre 
l’acord d’acceptar l’oferiment de cessió fet pel Sr. XXXXXXXXXXXXXXX, en 
representació de la societat “FINQUES B-3 VILANOVA, S.L.”, d’una superfície 
de 22,80 m2 de la finca inscrita al Registre de la Propietat de Vilanova i la 
Geltrú al tom 145, llibre 66, foli 248, finca núm. 4707, situada al núm. 51 de 
l’avinguda Francesc Macià, per a l’establiment d’un pas de vianants per a 
galeria comercial previst en el planejament urbanístic vigent en aquells 
moments (Pla General d’Ordenació Urbanística Municipal de 1981 i Estudi de 
Detall de l’illa delimitada pels carrers Francesc Macià, Pelegrí Ballester, Plaça 
Soler i Carbonell i Rambla Samà, aprovat per acord del Ple de 10 de juny de 
1985). 
 
II. La cessió de la titularitat d’aquesta part de la finca estava sotmesa a 
diverses condicions: en primer lloc, es va establir una condició de reversió al 
patrimoni del titular originari en el cas que no s’executés l’esmentada galeria 
comercial o que en virtut d’altres actuacions de planejament urbanístic quedés 
modificada la seva situació legal, establint un termini de reversió en 12 anys, 
comptats a partir de la data d’atorgament de la llicència de nova edificació; en 
segon lloc, es va preveure la constitució d’una garantia mitjançant aval bancari 
de durada indefinida, per un import de 600.000 pessetes, corresponent a 
l’import de les obres d’acondicionament d’aquesta part de la galeria comercial, 
que havia de presentar la societat promotora; en tercer i últim lloc, es va 
estipular que durant el temps en que no es fessin les obres de les galeries, la 
propietat en la planta baixa del nou edifici podria fer-ne l’ús que en considerés 
oportú, sempre d’acord amb la normativa vigent.  
 
III.  En compliment de l’acord plenari anteriorment citat, el 16/2/1999, davant 
del notari EDUARDO HERNANDEZ COMPTA es va signar l’escriptura pública 
de segregació de i cessió de part de la finca de la societat “FINQUES B-3 
VILANOVA, S.L.” a favor de l’Ajuntament. La porció cedida va passar a ser la 



 

finca registral núm. 46.379, inscrita al tom 1722, llibre 915, full 211, del 
Registre de la Propietat de Vilanova i la Geltrú.  
 
IV. En data 3 de juny de 2002, el Ple municipal va prendre un acord que 
pretenia subsanar aquesta escriptura de segregació i cessió, per tal de 
constituir una servitud de pas durant 25 anys sobre els 22,80 m2 cedits i deixar 
sense efecte la segregació i cessió practicades, incloses les seves condicions 
de reversió, però mantenint la garantia presentada per un termini de 25 anys i 
mantenint també l’ús a precari a favor de la propietat de la planta baixa del nou 
edifici, mentre no s’efectuessin les galeries projectades.  
 
V. Aquest acord del Ple municipal no va arribar a ser eficaç atès que la societat 
“FINQUES B-3 VILANOVA, S.L.” no va prestar el seu consentiment al mateix, i 
aquest consentiment era un requisit necessari per a que l’acord es pogués dur 
a terme. D’altra banda, la regulació del planejament vigent en aquesta illa ha 
suprimit la previsió del pas comercial o galeria, de manera que l’acord que del 
Ple de l’any 2002 ha perdut el seu sentit, i per tant cal deixar-lo sense efectes 
de manera formal.  
 
VI. El passat dia 19/1/2011, el Sr. XXXXXXXXXXXXX va presentar una 
instància en aquest Ajuntament, amb número de registre d’entrada 
2011001003/1, en la qual sol·licitava que li fos retornada la titularitat de la 
superfície que havia cedit “FINQUES B-3 VILANOVA, S.L.” per ser destinada a 
la galeria comercial no executada, en compliment del punt IV de l’escriptura de 
segregació i cessió de la finca, que preveu la seva reversió en el cas que es 
modifiqui la situació urbanística de la finca.  
 
VII. Un cop examinada la sol·licitud formulada i els fets que la fonamenten, s’ha 
comprovat que, efectivament, ha desaparegut la previsió continguda en el 
planejament urbanístic de destinar a pas comercial o galeria la referida planta 
baixa de l’illa delimitada pels carrers de Francesc Macià, plaça Soler Carbonell, 
Pelegrí Ballester i rambla de Salvador Samà, en virtut de la modificació puntual 
del PGOU aprovada per la CTUB en data 16/3/2005.  
 
VIII. En conseqüència, és procedent acceptar la sol·licitud de reversió de la 
titularitat dominical de la finca cedida, i procedir a la cancel·lació de la garantia 
presentada en el seu dia per cobrir el cost d’execució de les obres 
d’acondicionament d’aquesta part de la galeria comercial. Pel que fa a la 
formalització en escriptura pública i la inscripció en el registre de la propietat 
del canvi de titularitat, haurà de ser la societat “FINQUES B-3 VILANOVA, S.L.” 
l’encarregada de costejar-ne el seu cost, així com el de les altres despeses de 
qualsevol tipus que es generin en execució d’aquest acord, atès que tant la 
cessió que es va fer en el seu dia com la reversió que ara s’insta són actes 



 

voluntaris, i no existeix cap disposició legal que obligui a l’Ajuntament a fer-se’n 
càrrec.  
 
IX. De conformitat amb això, i d’acord amb allò que estableixen els articles 21 i 
22 de la Llei 7/1985, de 2 abril, de bases del règim local, els articles 52 i 53 del 
Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, que aprova el Text Refós de la Llei 
Municipal i de Règim Local de Catalunya, els articles 40 i següents del Decret 
336/1988, de 17 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament de patrimoni dels 
ens locals, i demés normativa concordant, la Comissió Informativa de Ciutat 
Sostenible i Participació proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció del següent, 
 

ACORD 
 
“PRIMER. Deixar sense efecte l’acord adoptat pel Ple de l’Ajuntament en data 
3 de juny de 2002, que tenia per objecte subsanar l’escriptura de segregació i 
cessió de part de la finca registral núm. 4707, titularitat de la societat 
“FINQUES B-3 VILANOVA, SL” a favor de l’Ajuntament, i que no es va dur a 
terme, atès que la regulació urbanística vigent, a partir de la modificació 
puntual del Pla General d’Ordenació Municipal de 16/3/2005, l’ha buidat de 
contingut.  
 
SEGON. Revertir la titularitat dominical de la finca registral núm. 46.379, 
inscrita al tom 1722, llibre 915, full 211, del Registre de la Propietat de Vilanova 
i la Geltrú, de superfície 22,80 m2, situada al núm. 51 de l’avinguda Francesc 
Macià, a la societat “FINQUES B-3 VILANOVA, SL”. 
 
TERCER. Cancel·lar l’aval que va presentar en data 21/10/1998 la societat 
“FINQUES B-3 VILANOVA, SL” davant l’Ajuntament, per a garantir el 
compliment de les seves obligacions d’efectuar la reserva d’espais de connexió 
o accessos previstos a la galeria interior. 
 
QUART. Les despeses notarials, registrals i d’altra mena que es puguin derivar 
de l’execució del present acord aniran a càrrec de la societat “FINQUES B-3 
VILANOVA, SL”. 
 
CINQUÈ. Facultar l’alcaldessa de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú per a la 
signatura de tots els documents que siguin necessaris per a la formalització del 
present acord.” 
 
 
ALCALDESSA 
 
Molt bé, gràcies.  És un tema molt similar.  Es va parlar també a la Comisió.  
No sé si volen fer algun comentari...  Senyor Martorell. 



 

 
JOAN MARTORELL 
 
Sí, no, que són temes que vénen de temps.  Dir que són temes molt tècnics i 
per tant... però que és un... es va generant sempre doncs demandes de gent 
urbanístiques i es van tirant endavant... es tarda un temps a tirar endavant 
aquests tràmits, aquestes modificacions o a satisfer doncs les demandes de la 
gent que vol corregir errades, per exemple, com és en aquest cas, i per tant ja 
fa un temps que s’estava treballant i ara doncs anem veient aquest resultat, 
no?  I probablement en el futur immediat trobarem més coses que ja s’havien 
iniciat doncs fa uns mesos o fa uns anys. 
 
ALCALDESSA 
 
Sí, sí, estic totalment d’acord.  A veure, torno a insistir en que crec que 
precisament l’obligació de l’administració és intentar ser àgil en aquestes 
coses, estar al dia i intentar tenir totes les dades correctes.  Per tant, en 
aquesta línia es treballa. 
 
Si no hi han més paraules, passaríem a la votació.  Vots a favor?  S’aprova 
per unanimitat. 
 
Es vota la proposta, la qual s’aprova per unanimitat dels presents. 
 

  11. SERVEIS A LA CIUTAT I PARTICIPACIÓ. APROVACIÓ DE LA 
RECTIFICACIÓ DE L’ACORD DE PLE DE 5 DE JUNY DE 2000, DE 
CESSIÓ DEL DOMINI DEL SOLAR DE L’INSTITUT JOAQUIM MIR 
PER PART DE L’AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ, A 
FAVOR DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA. 

 
ALCALDESSA 
 
El punt número 11, senyor secretari... 
 
El secretari llegeix la part dispositiva de la proposta següent: 
 
I. El Ple de l’Ajuntament en sessió ordinària del dia 7 de juliol de 1986 va 
aprovar, entre d’altres, l’acord de “Cedir gratuïtament en propietat a la 
Generalitat de Catalunya, per la construcció d’un centre de BUP, FP i IES, el 
solar de propietat municipal qualificat com béns propis, amb la descripció que 
figura ressenyada en el mateix acord. L’IES Joaquim Mir està construït i en 
funcionament des del curs 1988-1989.  
 



 

Així mateix, en data 20 d’abril de 1989, el Ple de l’Ajuntament va aprovar cedir 
a la Generalitat, Direcció General d’Arquitectura Escolar i Inversions, el terreny 
que hi ha entre l’I.E.S. construït i el Cementiri, a la carretera de Vilafranca. La 
compra d’aquest terreny es va formalitzar l’11 de juliol de 1988, té una 
superfície de 1.748 m2 i servirà per a regularitzar la finca i per desenvolupar la 
segona fase de l’Institut d’Ensenyament Secundari. 
 
II. Posteriorment, el Ple de l’Ajuntament va aprovar en sessió ordinària del dia 
5 de juny de 2000, adoptar l’acord complementari de l’acord plenari abans 
esmentat, amb la següent descripció: l’esmentat solar està situat a l’Avinguda 
de Vilafranca del Penedès núm. 2 i els seus llindars són: al sud amb la Ronda 
Ibèrica núm. 70, al est amb la carretera BV2112, antiga carretera de St. Pere 
de Ribes, al nord amb el cementiri i a l’oest amb l’Avgda. de Vilafranca del 
Penedès núm. 2 per on té l’accés, la superfície cedida és d’11.140 m2 i és 
propietat de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú en virtut de compravenda 
efectuada als Srs. xxxxxxxxxxxxxxxx i xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, segons resulta de 
l’escriptura atorgada el disset de setembre de mil nou cents noranta u. 
 
III. D’acord amb el Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya, 
l’acord del Ple de l’Ajuntament de data 5 de juny de 2000 de cessió del domini 
a favor de la Generalitat del solar de l’Institut Joaquim Mir, d’11.140 m2, 
corresponia a la finca registral núm. 4642. De la certificació registral de domini i 
càrregues de data 30 d’octubre de 2007 es desprenia que la finca registral 
4.642 va quedar inclosa i per tant afectada pel Projecte de Compensació del 
Pla Parcial del Sector Sant Jordi, havent-se adjudicat per reemplaçament de la 
mateixa, al seu titular i amb les càrregues que la poguessin afectar, les finques 
52.493, 52.494, 52.495, 52.519, 59.530 i 52.531. Aquesta finca correspon 
físicament a part de les finques originàries registrals 4.642 i 827. 
 
Per tal motiu, a fi i efecte de regularitzar la situació jurídica patrimonial del 
terreny de l’IES Joaquim Mir cedit en propietat a la Generalitat de Catalunya 
per l’Ajuntament mitjançant el referit acord de 5 de juny de 2000, i que està 
afectat pel Projecte de Compensació del Pla Parcial del Sector Sant Jordi, la 
Direcció General de Recursos Educatius del Departament d’Educació de la 
Generalitat de Catalunya va presentar un escrit pel qual demanava, entre 
d’altres, un acord del Ple Municipal de cessió del domini del solar que s’adeqüi 
a la nova situació derivada del Projecte de Compensació, on aparegui la 
descripció del terreny pels quatre punts cardinals i la superfície. 
 
IV. En tal sentit, consta incorporat a l’expedient corresponent l’informe del Cap 
de Servei d’Urbanisme, el qual presenta literalment el següent contingut:  
 
“Analitzada la situació i antecedents del solar on s’ubica l’IES Joaquim Mir, qualificat 
d’Equipament Educatiu (clau H)- i cedit a la Generalitat de Catalunya en data 5 de 



 

juny de 2000, als efectes de la seva descripció, valoració i superfície, amb la finalitat 
de regularitzar la seva situació jurídica  patrimonial,  s’informa: 
 
1. Que l’esmentat terreny forma part d’un àmbit de Sistema d’Equipaments Educatius 
(clau H) imputat, com a sistema general, al Sector de sòl Urbanitzable Sant Jordi, per 
l’anterior  Pla General d’Ordenació Urbana de 20 de maig de 1981, amb una 
superfície total de 1,44 Hes. 
 
2. Que amb anterioritat al desenvolupament urbanístic del sector Sant Jordi es realitzà 
una cessió de sòl de 11.140,- m2 per a la construcció de l’IES a la Generalitat de 
Catalunya segons acord de Ple de l’Ajuntament de 7 de juliol 1986.  En data 20 d’abril 
de 1989 el Ple de l’Ajuntament prengué un altre acord de cessió de sòl de 1.748,- m2 
per a la construcció de la segona fase de l’IES. La suma d’ambdues superfícies és de 
12.888,- m2. L’institut construït sobre aquesta finca entrà en funcionament pel curs 
1988-1989. 
 
3. També amb anterioritat al desenvolupament urbanístic del sector Sant Jordi 
s’urbanitzà el tram de la Ronda Ibèrica entre l’Av. Vilafranca i el torrent de Santa 
Magdalena i simultàniament  s’urbanitzà el tram de la Rambla Sant Jordi entre la 
Ronda Ibèrica i el Tacó, ambdós vials defineixen part dels límits sud i est del terreny 
ocupat per l’IES. 
 
4. Seguint les determinacions del Pla General d’Ordenació, en el desenvolupament 
urbanístic del sector Sant Jordi I s’inclogué en el Pla Parcial i com a sòl aportat per 
l’ajuntament el Sistema d’Equipaments Educatius (clau H) juntament amb el sistema 
general viari (Rda. Ibèrica) amb una superfície total de 18.400,- m2. 
 
5. El projecte de Compensació del sector Sant Jordi I, aprovat definitivament el 8 de 
setembre de 2003, en el plànol núm. 8 de Localització dels terrenys de cessió i de la 
reserva que s’estableix en el pla, detalla els sistemes esmentats a l’apartat anterior, 
de forma que 4.400 m2 corresponen al sistema general viari (Rda. Ibèrica) i 14.000,- 
m2 corresponen al  Sistema d’Equipaments Educatius (clau H), sense tenir en compte 
l’afectació com a vialitat corresponent a la Rambla Sant Jordi entre la  Ronda Ibèrica i 
el Tacó, recentment urbanitzada.  Ambdós sistemes conformen les finques 
adjudicades 79 i 81 en el plànol núm. 9 de Sobreposició de finques aportades i finques 
adjudicades.  
 
En la documentació escrita i com a finques originàries atribuïdes a l’ajuntament,  es 
descriuen les finques 1 i 2 (registrals 4642 i 827) amb una superfície de 16.752,- m2 i 
1648,- m2 respectivament. En la relació de finques adjudicades corresponents a les 
finques originàries 1 i 2, es defineixen les finques 79 i 81 amb superfícies de 14.000,- 
m2 i 4.400,- m2 respectivament , amb destí a Sistemes generals de centres docents, 
on existeix l’IES Joaquim Mir  la primera, i a Sistemes generals (xarxa viària) ocupada 
per la Rda. Ibèrica la segona.  
 
De l’anàlisi del plànol de la fitxa de la finca núm. 79 del Projecte de Compensació Sant 
Jordi I, se’n dedueix que erròniament s’adjudica a aquesta finca part de la finca núm. 
80, i se segueix comptabilitzant com a sòl d’equipament la part afectada i urbanitzada 
de vialitat corresponent a la  Rambla Sant Jordi entre la  Ronda Ibèrica i el Tacó. 



 

 
6. Conseqüentment, de l’esmentat abans, i bàsicament dels anteriors apartats 2 i 5, 
se’n desprèn que la descripció de la finca núm. 79 en el Projecte de Compensació 
Sant Jordi I és errònia, ja que com s’ha explicat inclou una part que no és Equipament 
educatiu sinó que és vialitat corresponent a la Rbla. Sant Jordi, i també inclou  dues 
porcions de sòl que formen part de la finca núm. 80 que, tot i estar destinada a 
Equipament, no correspon a l’IES Joaquim Mir, sinó que fou objecte de la Modificació 
de PGO de data 13 de juliol de 2005 per incorporar-hi els usos públic-administratiu i 
socio-cultural i la posterior cessió d’una part a la Generalitat de Catalunya, per acord 
de ple de 6 de març de 2006, per a ubicar-hi la caserna dels Mossos d’Esquadra.  
 
Les superfícies de cadascun d’aquests sòls erròniament inclosos i comptabilitzats a la 
finca núm. 79 en el Projecte de Compensació Sant Jordi I és respectivament de 797,- 
m2 de vialitat, i 1.244,- m2. d’equipament (suma de les porcions de 1.076 m2 i 168,- 
m2 indicades al plànol annex 1). 
 
D’altra banda de la segona cessió que es féu l’any 1989 en el límit sudoest del 
cementiri (finca 827), per a la construcció de la segona fase de l’IES, una part de 
superfície 269,- m2 no s’ha inclòs físicament a l’àmbit tancat de l’IES, ja que per la 
seva situació i per l’arbrat existent s’integra en la finca contigua pel costat nord, pel 
que hom considera que s’ha d’incorporar en el conjunt  de la finca del cementiri.  
 
Conseqüentment la superfície resultant, un cop deduïdes les superfícies esmentades 
de: 797,- m2., 1.244,- m2. i 269,- m2. de la superfície assignada en el Projecte de 
Compensació Sant Jordi I de 14.000,- m2., és de 11.690,- m2., quantitat pràcticament 
coincident amb la superfície mesurada del solar tancat i ocupat per l’IES Joaquim Mir, 
sobre plànol topogràfic municipal a escala 1:1000, que mesura 11.671,- m2. D’on se’n 
deriva la necessitat de fer l’esmena oportuna dels actes administratius corresponents. 
 
De tot el qual en resulta que, la superfície resultant de la finca  núm. 79 provinent 
del Projecte de Compensació Sant Jordi I i destinada estrictament a l’IES 
Joaquim Mir és de  11.671,- m2. segons amidament sobre plànol topogràfic 
municipal a escala 1:1000.  
 
La descripció dels seus límits és. Al nord, mitjançant línia contínua, amb el 
cementiri municipal. Al sud, mitjançant línia trencada, amb la Ronda Ibèrica i 
amb el sòl d’equipament ocupat en part per la caserna dels Mossos d’Esquadra. 
A l’est, mitjançant línia trencada, amb la Rambla Sant Jordi i amb el sòl 
d’equipament ocupat en part per la caserna dels Mossos d’Esquadra. A l’oest, 
mitjançant línia contínua definida per l’alineació de la vorera, amb l’Avinguda de 
Vilafranca del Penedès. 
 
La valoració del sòl és, segons consta a la fitxa de dades cadastrals de la finca de 
referència cadastral 3556707CF9635N0001B1 de: 840.787,10 €, que sumant-hi el 
Valor cadastral de la construcció de1.773.570,79 €., dóna un Valor Cadastral  de 
2.614.357,89 €. 
 



 

De la qual cosa s’informa als efectes de regularitzar la situació jurídica  patrimonial del 
solar d’Equipament Educatiu  on s’ubica l’IES Joaquim Mir, i per tal de donar resposta 
a la petició del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya. 
 
Annex: 
1: Plànol del Projecte de Compensació Sant Jordi I amb la finca actual superposada,  
E.1:1000     
   2: Plànol de la finca actual segons amidament i descripció definitiva,  E.1:1000”. 
 
 
V. En conseqüència, a la vista de l’informe del cap d’Urbanisme abans 
ressenyat i als efectes de la regularització de la situació jurídica patrimonial del 
terreny que ocupa actualment l’IES Joaquim Mir, un cop fet l’amidament sobre 
plànol topogràfic municipal a escala 1:1000, la Comissió Informativa de Serveis 
a la Ciutat i Participació proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció del següent      
 

ACORD: 
 
“PRIMER. Rectificar l’acord del Ple de l’Ajuntament de 5 de juny de 2000, de 
cessió gratuïta de domini d’un solar de propietat municipal a favor de la 
Generalitat de Catalunya, on actualment s’ubica l’IES Joaquim Mir, en el sentit 
que la cessió es fa per la totalitat actual del solar ocupat pel referit IES, 
adequat a la nova situació derivada del Projecte de Compensació del sector 
Sant Jordi I, amb la següent descripció: 
 
El solar té una superfície d’onze mil sis-cents setanta un metres quadrats 
(11.671,- m2) i limita:  
 
Al nord, mitjançant línia contínua, amb el cementiri municipal. Al sud, 
mitjançant línia trencada, amb la Ronda Ibèrica, amb sòl d’equipament 
municipal (finca registral 55934) i amb sòl d’equipament ocupat per la caserna 
dels Mossos d’Esquadra (finca registral 52560). A l’est, mitjançant línia 
trencada, amb la Rambla Sant Jordi, amb sòl d’equipament municipal (finca 
registral 55934) i amb sòl destinat a vialitat (finca registral 55935). A l’oest, 
mitjançant línia contínua definida per l’alineació de la vorera, amb l’Avinguda 
de Vilafranca del Penedès. 
 
SEGON. Aquest terreny és un bé de propis de l’Ajuntament, finca registral 
núm. 52559, independent i propietat d’aquest, -finca núm. 79 provinent del 
Projecte de Compensació Sant Jordi I-, sense càrregues i té la qualificació de 
solar. 
 
TERCER.  A tals efectes, si la finca cedida no es destina a la finalitat educativa 
en el termini de 5 anys o deixa de destinar-se a dita finalitat dins dels 30 anys 
següents, el bé objecte de cessió revertirà automàticament de ple dret a favor 



 

de l’Ajuntament cedent, en els termes que resulten de l’article 50 del Decret 
336/1988, de 17 d’octubre pel qual s’aprova el Reglament de Patrimoni de les 
Entitats Locals de Catalunya. 
 
QUART. Facultar l’alcaldessa-presidenta, o persona en qui delegui, per a la 
signatura de la documentació que sigui necessària per a l’efectivitat del que 
disposa aquest acord. 
 
CINQUÈ. Notificar el present acord al Departament d’Ensenyament de la 
Generalitat de Catalunya, amb expressió dels recursos que siguin escaients.” 
 
 
ALCALDESSA 
 
Molt bé, gràcies.  És un tràmit administratiu que es va explicar també a la 
Comisió Informativa.  No sé si volen demanar la paraula.  És la cessió del 
terreny per a activitats d’ensenyament.  Per tant, si els hi sembla, passaríem a 
la votació.  Vots a favor?  S’aprova per unanimitat. 
 
Es vota la proposta, la qual s’aprova per unanimitat dels presents. 
 

  12. SERVEIS A LA CIUTAT I PARTICIPACIÓ. DONAR COMPTE DE 
L’ACORD DE JUNTA DE GOVERN LOCAL DE SOL·LICITUD AL 
SERVEI D’OCUPACIÓ DE CATALUNYA, DE CONFORMITAT AMB 
LA RESOLUCIÓ EMO/1973/2011, DE L’ATORGAMENT DE 
SUBVENCIONS EN EL MARC DEL PROJECTE TREBALL ALS 
BARRIS PER A L’ANY 2011. 

 
ALCALDESSA 
 
Passem al punt número 12. 
 
El secretari llegeix la part dispositiva de l’acord següent: 
 
Es dóna compte de l’acord de la Junta de Govern Local de data 27 de 
setembre de 2011: 
 
“PRIMER. Sol·licitar al Servei d’Ocupació de Catalunya del Departament de 
Treball de la Generalitat de Catalunya, de conformitat amb la resolució 
EMO/1973/2011, de 3 d’agost, publicada al DOGC número 45415, de 17 
d’agost de 2011, l’atorgament de subvencions en el marc del projecte “Treball 
als barris” de les següent actuacions: 
 
Programa 1. Servei de promoció del nucli històric del la ciutat 



 

Accions específiques: 
 6.1 AODL : 1 Tècnic/a AODL A2/20 (1 any i 35 hores setmanals) 
 5.2 Actuacions professionals: 1 Administratiu/iva C1/17 (6 mesos i 35 h) 
 
Programa 2. Programa d’atenció a les persones en situació de dependència 
del nucli antic 
Accions específiques:  
 5.2 Actuacions professionals: 1 treballador/a social (6 mesos i 35 hores) 
 5.2 Actuacions professionals: 1 integrador/a social  (6 mesos i 35 hores) 
 
Programa 3. Projecte “La Plataforma” com espai d’integració social al barri 
antic mitjançant contractació amb el Consorci de Serveis a les Persones. 
Accions específiques:  
 5.2 Actuacions professionals: 1 integrador/a social  (6 mesos i 35 hores) 
 
Programa 4. Millora i manteniment d’espais urbans del nucli antic 
Accions específiques:  
 5.2  Actuacions professionals: 2 oficials de 1a (6 mesos i 35 hores) 
 5.2  Actuacions professionals: 2 oficials de 2a (6 mesos i 35 hores) 
 Recursos materials (roba, equips de protecció individual i material) 
 
Programa 5. Campanya promocional comerç nucli antic 
Accions específiques:   
 6.3 Campanyes per promocionar i difondre (1 any i empresa) 
 
Aquest conjunt d’actuacions es concreten econòmicament en el següent 
quadre: 
 
 

Nom del programa Cost total 
del projecte 

Subvenció 
sol·licitada 

Aportació 
municipal 

    
6.2  Servei de promoció 
del nucli històric del la 
ciutat, AODL A2/20 
 

36.132,17 € 27.000,00 € 9.132,17 € 

 
5.2  Servei de promoció 
del nucli històric del la 
ciutat, Administratiu/a 
C1/17 
 

16.771,55 € 16.771,55 € - 

 
5.2 Programa d’atenció 
a les persones en 
situació de dependència 
del nucli antic, 1 
treballador/a social i 1 
integrador/a social 

37.123,00 € 37.123,00 € - 



 

 
 
5.2 Projecte “La 
Plataforma” com espai 
d’integració social al 
barri antic –CSP- 1 
integrador/a social   
 

13.078,41 € 13.078,41 € - 

 
5.2 Millora i 
manteniment d’espais 
Urbans del nucli antic, 2 
oficials de 1a.  
 

31.151,28 € 31.151,28 € - 

 
5.2 Millora i 
manteniment d’espais 
Urbans del nucli antic, 2 
oficials de 2a. 
 

29.628,18 € 29.628,18 € - 

 
5.2 Millora i 
manteniment d’espais 
Urbans del nucli antic, 
recursos materials 
 

13.000,00 € 0,00 € 13.000,00 € 

6.3 Campanya promoció 
local (empresa) 

17.000,00 € 12.000,00 € 5.000,00 € 

    
Total 193.884,59 € 166.752,42 € 27.132,17 € 

 
 
L’import de 27.132,17 € (vint-i-set mil cent trenta-dos euros amb disset 
cèntims) de les aportacions municipals descrites en el quadre anterior estan 
compreses en les següents aplicacions pressupostàries: 
 

Partida 41.156.22610  Activitats socioculturals PINA del Pressupost 
Municipal de 2011, per valor de 14.132,17 € (catorze mil cent trenta-dos 
euros amb disset cèntims). 
 
Partida 41.156.22611  Gestió PINA del Pressupost Municipal de 2011 
per valor de 6.848,00 € (sis mil vuit-cents quaranta-vuit euros). 
 
Partida 41.156.48100 Ajuts PINA del Pressupost Municipal de 2011 per 
valor de 6.152,00 € (sis mil cent cinquanta-dos euros). 

 
SEGON. Prendre el compromís, en el cas de resultar-ne beneficiaris, de dur a 
terme les actuacions objecte de la subvenció. 
 
TERCER. Facultar l’alcaldessa perquè en nom de la corporació signi els 
documents que siguin necessaris per a la formalització del present acord. 



 

 
QUART. Trametre l’acord de presentació dels ajuts al Servei d’Ocupació de 
Catalunya del Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya.” 
 
 
ALCALDESSA 
 
Molt bé, gràcies senyor secretari.  
 
És un tràmit també que es va explicar a la Comisió Informativa i, per tant, si no 
hi han paraules, passaríem... és donar compte, és a dir, no cal ni votar-ho.  
Per tant, això ja està informat. 
 
  

  13. MOCIÓ DE LA CUP CONTRA LA CENTRALITAT DELS SÍMBOLS 
MONÀRQUICS AL PLE DE L’AJUNTAMENT. 

 
 
 
ALCALDESSA 
 
I passaríem ja a l’apartat de mocions.  
 
El secretari llegeix la part resolutiva de la moció següent: 
 
L’Estat espanyol té com a cap d’Estat un monarca.  La restauració borbònica 
que es produí al país durant els anys 70 posà al capdavant de l’Estat l’hereu de 
la família dels Borbons, a petició del general Francisco Franco, dictador 
feixista, que nomenà l’actual Rei successor seu.  Als Països Catalans 
coneixem la família dels Borbons, entre d’altres, per haver protagonitzat la 
Guerra de Successió, que dugué a la desaparició de les nostres institucions, 
així com a la persecució de la nostra llengua i cultura i a la devastació del país.  
Precisament ahir, Onze de Setembre, els catalans del nord commemorem la 
caiguda d’una de les darreres ciutats que resistiren l’ocupació militar 
francoespanyola, Barcelona, així com al sud commemoren cada 25 d’abril la 
caiguda d’Almansa, un dels primers fortins que caigueren en mans de l’enemic. 
 
Des de llavors fins ara, passant per les dues repúbliques i els llargs anys de 
dictadura, Catalunya, i amb ella també i especialment la societat vilanovina, 
s’ha anat mostrant en repetides ocasions contrària al poder monàrquic i a la 
figura del rei, de la família dels Borbons i de la monarquia parlamentària, i a 
favor d’un estat laic i republicà.  Malgrat les dictadures sofertes i les guerres 
perdudes, avui en dia encara ens obliga l’Estat espanyol a penjar la foto de 



 

Juan Carlos I de Borbó a la nostra Sala de Plens, malgrat probablement una 
àmplia majoria de la nostra societat en rebutja la seva figura com a cap d’Estat. 
 
La legislació vigent obliga a que el retrat del monarca “presideixi” la Sala de 
Plens.  La voluntat inequívoca de la CUP, si d’ella depengués, seria retirar 
immediatament el retrat, conscients fins i tot d’estar cometent una il·legalitat i, 
per tant, prevaricació, per tal de mostrar la nostra insubmissió a la monarquia i 
a l’Estat espanyol. 
 
Per tot això, la Candidatura d’Unitat Popular de Vilanova i la Geltrú proposa al 
Ple de l’Ajuntament l’adopció de l’acord següent: 
 
“Que es retiri de la Sala de Plens la foto del Rei Juan Carlos I de Borbón o, en 
el seu defecte, que passi a presidir-la en algun altre racó de la Sala de Plens.” 

 
 
MARC FONT 
 
Sí, bona tarda.  Bé, aquesta moció la vem presentar al Ple anterior.  Des de 
l’equip de govern se’ns va demanar que la deixéssim sobre la taula i se’ns va 
demanar un termini de dos mesos.  Per tant, la tornarem a deixar sobre la 
taula fins al proper Ple, que més o menys és quan es complirà aquest termini.  
Gràcies. 
 
ALCALDESSA 
 
Molt bé, gràcies.  Per tant, queda sobre la taula aquesta moció. 
 
Es deixa sobre la taula la moció. 

 
 
14. MOCIÓ DEL PP SOBRE LA SEMAFORITZACIÓ.  
 

ALCALDESSA 
 
I passaríem a la número 14. 
 
El secretari llegeix la part resolutiva de la moció següent: 

 
L’ús de semàfors a les ciutats és una eina imprescindible per a garantir el 
trànsit de vehicles i vianants de forma fluïda i segura. 
 



 

Una deficient programació dels semàfors o el seu ús inadequat provoca 
l’efecte contrari, dificultant el trànsit de vehicles i a voltes posant en risc la 
seguretat de vianants. 
 
A la nostra ciutat podem trobar força exemples d’un ús inadequat dels 
semàfors: 
  

. Els nous de la Ronda Europa amb la cantonada del Carrer de la Masia 
Torrent, provoca dificultats de mobilitat dels vehicles i provoca l’embúç del 
Carrer de la Masia Torrent fins la cruïlla amb el Carrer de Solicrup dificultant 
l’entrada i sortida de vehicles als establiments d’aquell carrer, inclosa la 
gasolinera.També provoca maniobres improvisades a la rotonda, quan els 
vehicles que hi arriben veuen l’embús. 
 
 . Els semàfors de vianants per accedir al Llimonet i a l’Armayà s’activen 
conjuntament a petició dels vianants, el fet que no hi travessi ningú provoca 
manca de credibilitat als conductors, alguns dels quals, incívicament, els 
creuen en vermell. 
 
 . L’absència de regulació semafòrica al pas de vianants de davant 
l’Hospital de Sant Antoni Abat per accedir a l’aparcament situat a l’altra banda 
de la Ronda Ibèrica, és un perill constant. 
 
 . El semàfor per a vianants a l’Avinguda de Cubelles per accedir als 
blocs de la zona sud s’activen automàticament sense que hi travessi ningú, i la 
manca de coordinació amb els de la cruïlla de Menendez y Pelayo provoca 
embussos importants. 
 
 . La configuració de l’accés al centre a través del Carrer Josep Coroleu 
provoca un embús continu al semàfor del Carrer de l’Aigua. 
 
Es per tor això que considerem necessari que s’adoptin mesures per tal de 
millorar aquestes situacions i altres que es puguin presentar en altres punts de 
la ciutat, com ara: 
 
 . Temporitzar la semaforització d’acord a les intensitats de trànsit de les 
cruïlles. 
 
 . Coordinar els semàfors de manera que s’evitin col.lapses. 
 
 . Prioritzar l’ús de semàfors per a vianants sota demanda d’aquest i 
condicionen la coordinació a aquesta demanda. 
 



 

És per aquests motius, que el Grup Municipal del Partit Popular de Catalunya 
proposa l’adopció dels següents: 
 

ACORDS 
 
Instar a l’equip de Govern Municipal a: 
 
“PRIMER. Realitzar un estudi del funcionament dels semàfors de la ciutat, 
detectant els punts conflictius que provoquen alteracions del trànsit i 
situacions de perill a vianants. 
 
SEGON. Dur a terme les modificacions necessàries per tal d’eliminar els punts 
conflictius detectats.” 
 
 
ALCALDESSA 
 
Gràcies.  Senyor Álvarez. 
 
FRANCISCO ÁLVAREZ 
 
Moltes gràcies, il·lustre senyora alcaldessa.  Bé, dintre de l’exposició de 
motius de la moció ja especifiquem les diferents circumstàncies que passen en 
el tema de la semaforització.  Un és la que es creen embussos.   Creiem que 
és per la falta de sincronització d’uns semàfors amb uns altres, fins i tot a 
l’exposició de motius ja posem punts en concret.  N’hi ha un altre problema 
que és el dels semàfors per a peatons, que quan un peató ha de creuar un 
semàfor de peatons del mateix carrer o de la ronda Ibèrica, per exemple, es 
posa en vermell, o es posa en verd i es posa en vermell el dels cotxes a l’altra 
punta, no?  I al final lo que veiem és que n’hi ha una falta de sincronització, 
n’hi ha una necessitat de millores.  També es creen embussos al carrer de 
l’Aigua, per exemple, amb Josep Coroleu... n’hi han moltes, no?   
 
Lo que demanem és una circulació més eficient i per aquesta raó demanem 
una revisió de la semaforització i arreglar tots els punts que trobem que són 
problemàtics. 
 
ALCALDESSA 
 
Gràcies, senyor Álvarez.  Senyora Glòria García. 
 
GLÒRIA GARCÍA 
 
Sí, gràcies alcaldessa.  Senyor Álvarez, nosaltres li demanaríem que la deixés 
sobre la taula per tal de poder estudiar tècnicament tots els punts aquests que 



 

es ressenyen a la moció i per bueno, per veure si podem realitzar l’estudi 
aquest i fer una quantificació econòmica.  Perquè bueno, pensem que és un 
estudi bastant car i llavorens bueno, hem de posar-li preu.  Li demanaria que 
la deixés sobre la taula per poder-la discutir amb coneixements més tècnics. 
 
FRANCISCO ÁLVAREZ 
 
Nosaltres estaríem a favor de deixar-la sobre la taula sempre amb el 
compromís aquest de que... de que ho portarem a terme en uns mesos.  
D’acord. 
 
GLÒRIA GARCÍA 
 
En dos mesos? 
 
FRANCISCO ÁLVAREZ 
 
En uns mesos, en uns mesos. 
 
ALCALDESSA 
 
El govern es compromet a estudiar-ho en breu.  Per tant, aquesta moció 
també la deixaríem sobre la taula. 
 
Es deixa la moció sobre la taula. 
 

 
  15. MOCIÓ DEL PP SOBRE LA BONIFICACIÓ DE TAXES PER LA 

INSTAL·LACIÓ DE COMERÇOS ALS NUCLIS ANTICS. 
 

ALCALDESSA 
 
La propera moció, la 15. 
 
El secretari llegeix la part resolutiva de la moció següent: 
 
La dinamització dels cascs antics de la nostra ciutat ha estat un dels objectius 
dels processos de reurbanització que s’hi ha dut a terme. 
 
Tanmateix la dinamització comercial d’aquests nuclis ha estat i és encara 
minsa, més si tenim en compte l’actual situació de crisi que patim. 
 



 

Les ordenances fiscals contenen la possibilitat de bonificar les activitats de 
producció artesanes que tenen lloc en aquets nuclis (art. 6.1.a) de la OF núm. 
9). 
 
El Grup Municipal del PPC, creiem que per tal de donar un impuls a la 
instal.lació de noves activitats comercials en aquests nuclis seria positiu 
ampliar la bonificació esmentada als establiments comercials en general, si 
més no de forma temporal. 
 
És per aquest motiu, que el Grup Municipal del Partit Popular de Catalunya 
proposa l’adopció del següent: 
 

ACORD 
 
“Instar l’equip de Govern Municipal a considerar la inclusió en les ordenances 
fiscals per a l’any 2012 l’aplicació de les bonificacions per instal·lar activitats 
comercials als nuclis antics de la Geltrú i de Vilanova.” 
 
 
ALCALDESSA 
 
Senyora Rodríguez. 
 
CARMEN MARÍA RODRÍGUEZ 
 
Sí, moltes gràcies.  Bueno, pues, com ja s’explica a la pròpia moció, durant els 
últims anys l’activitat de l’Ajuntament ha sigut rehabilitar el casc antic, i ja... 
bueno, s’estableix a les ordenances fiscals actuals que bueno, les activitats de 
producció artesanes que tinguin lloc en aquest nucli pues seran bonificades.   
 
Naltros, degut a la trista situació que estem vivint, de la situació de que 
passeges per la vila i l’únic que et trobes, molt sovint desgraciadament, són 
persianes tancades amb rètols que fiquen que es lloga o es ven, trobaríem 
que aquesta bonificació seria molt adient per a la ciutat i també seria un 
impuls econòmic d’aquesta zona que fins fa ben poc estava com una miqueta 
abandonada per part de l’administració, no?  
 
Trobo que el casc antic de tot municipi ha d’estar... té que tindre una gran 
activitat  econòmica i bueno, pues volíem que... que l’equip de govern pues 
votés a favor sobre aquesta activitat. 
 
ALCALDESSA 
 
Molt bé.  Gràcies, senyora Rodríguez.  Senyor Gargallo. 
 



 

MIQUEL ÀNGEL GARGALLO 
 
Moltes gràcies, senyora alcaldessa.  Senyora Rodríguez, entenem que estem 
d’acord en la necessitat de modificació de les ordenances fiscals referents al 
Nucli Antic i entenem dintre de lo que és el marc d’activitats autoritzades i 
d’usos acordat en el Ple de l’Ajuntament de 5 de juliol de 2010, respecte a 
aquest tipus d’activitats.  Per part nostra tot lo que sigui dinamitzar comerç i 
generar autoocupació està en la línia del nostro Pla de govern i per tant 
entenem de que aprovarem nosaltres aquesta moció.  Moltes gràcies. 
 
ALCALDESSA 
 
Gràcies, senyor Gargallo.  Paraules?  
 
IOLANDA SÁNCHEZ 
 
Sí, en tot cas, com a grup municipal doncs li demanaríem si podien deixar-la 
sobre la taula i en el marc de les comisions informatives, en tot cas no sé... jo 
m’atreveixo com a grup municipal a demanar-li al grup municipal del PP si pot 
deixar-la sobre la taula i que en puguem parlar-ne més, perquè és molt 
genèric parlar de bonificacions doncs de les ordenances fiscals sobre les 
activitats comercials de forma general, i crec que hauríem de poder aterrar, 
perquè és cert ja que les nostres ordenances fiscals, concretament l’article 
sisè, que fa en aquest àmbit una bonificació ja, en aquest cas sobre activitats 
artesanals, però segurament doncs hauríem d’anar, perquè no solsament 
bonificar, sinó també parlar de la configuració de comerç que volem en el 
nostre Nucli Antic.  I hi han altres maneres, evidentment, que s’han treballat i 
s’han fet, el PINA ha estat en aquest sentit un projecte que ha impulsat i ha 
posat eines i treball per promoure doncs l’activitat comercial en aquest Nucli 
Antic, i segurament també hi ha una eina, com pot ser la bonificació, però sí 
que demanaríem en aquest sentit poder-ne parlar obertament, pactar entre 
tots els grups municipals quines activitats, quin model de comerç volem en el 
nostre Nucli Antic.  Nosaltres tenim com a grup municipal una idea d’un 
comerç, no tota activitat comercial la volem en el nostre Nucli Antic, i per això li 
demanaríem si la deixa sobre la taula. 
 
ALCALDESSA 
 
D’acord, gràcies senyora Sánchez.  Senyora Rodríguez, per contestar a la 
sol·licitud de la senyora Sánchez. 
 
 
 
 



 

CARMEN MARÍA RODRÍGUEZ 
 
Sí, bueno, això és un principi d’actuació, és a dir, tot això es pot discutir 
encara més i és a Comissió Informativa, com molt bé ha dit la senyora 
Sánchez, i quin comerç, però quin comerç volem mirar que sigui al casc antic.  
Però jo crec que sí que és un bon principi per a la ciutadania, per a 
l’emprenedor, per a la petita empresa, de que al casc antic es pot posar... de 
que pot començar la seva tasca i a poc a poc discutiríem, parlaríem de quina 
activitat.  Jo crec que en la ment ja sabem tots quina activitat ens agradaria 
tindre al casc antic, oi? 
 
ALCALDESSA 
 
Per tant, entenc que la manté, eh? 
 
CARMEN MARÍA RODRÍGUEZ 
 
Sí, sí. 
 
ALCALDESSA 
 
D’acord.  Passaria la paraula al senyor Arrufat. 
 
QUIM ARRUFAT 
 
Bé, des de la Candidatura d’Unitat Popular diferents cosideracions respecte 
aquesta proposta, que va en la línia una mica de l’anterior presentada pel 
Partit Popular al Ple anterior, de bonificar en aquell cas el 90% a les empreses 
grans, ara és bonificar... fer exempció d’impostos doncs a tothom que s’instal·li 
una activitat comercial al Nucli Antic.  Si l’objectiu de la moció, i és l’objectiu de 
la moció és promocionar el comerç al casc antic, vull dir, el 100%, la CUP hi 
estarà darrere.  Si l’instrument més eficaç per fer-ho és un instrument de 
dinamització passiva, que és eliminar un impost a veure si algú s’hi instal·la, 
home, ens sembla un instrument pobre, pobre, vull dir, i requeriríem... 
nosaltres almenys hi aplicaríem bastantes més ganes i bastanta més 
complexitat a la iniciativa per donar suport a segons quins comerços, a on, 
amb ajudes, si han d’obrir locals que estan... doncs s’han de rehabilitar, etc., 
perquè la complexitat del barri i perquè no hi ha comerç no només respon a 
que s’hagin de pagar impostos, eh?  No és una qüestió que impedeixi la 
instal·lació de comerços o no els impostos.  Ho podria facilitar? sí o no.  No?, 
hi ha altres qüestions relatives a això: als locals, a qui viu al casc antic, a quin 
tipus de comerç...   
 



 

Però a més a més nosaltres, i pot ser que ens equivoquem, eh?, amb la 
lectura de les ordenances fiscals, perquè és un document molt complex, igual 
que els pressupostos municipals i tot pot ser que ens equivoquem, no 
voldríem () llestos, però en el seu article 7.1.b) es bonifiquen la instal·lació 
d’activitats de nova creació, és a dir, a nous comerços a la zones del casc 
antic i de la Geltrú, estan exemptes d’impostos.  I la moció demana que 
estiguin exemptes d’impostos les activitats de nova creació.   
 
(...) 
 
Sí, ah, són... no és la Taxa per la intervenció integral de l’administració 
municipal?  Això és una taxa i vostès demanen que s’elimini aquesta taxa.  
No, no, perdó, perdó, ja he dit que no volia pecar de... En tot cas, si ho pot 
explicar exactament on s’ubicaria de les ordenances fiscals i en què consistiria 
aquesta bonificació, si us plau. 
 
ALCALDESSA 
 
D’acord, gràcies senyor Arrufat.  Crec que seria bo que la senyora Rodríguez 
ens aclarís aquest dubte. 
 
CARMEN MARÍA RODRÍGUEZ 
 
Mira, si no m’equivoco també, a veure, les taxes d’opertura per... per... taxes 
d’obertura per impacte mediambiental estan... se tributen en aquest municipi, i 
amb una diferenciació: les innòcues i les que fan mal.   
 
Un comerç, al meu entendre, no fa mal, vale?  Aquí què vull dir amb això? De 
que totes les activitats, qualsevol, una botigueta no crec que faci impacte 
mediambiental, però al nostre municipi es tributa, vale?  D’aquesta forma el 
que... (disculpa, disculpa, estic parlant), el que volem és que es bonifiquin i 
que no... que es bonifiquin i que no hi hagi aquesta taxa d’obertura als 
establiments comercials al casc antic.  Per què?  Perquè... perquè quan obres 
un establiment de la classe que sigui es tributa.   Si no m’equivoco, no?, 
senyora alcaldessa. 
 
ALCALDESSA 
 
Sí, sí.  A veure, de fet -gràcies senyora Rodríguez- es tracta d’ampliar. Les 
bonificacions que estan contemplades a les ordenances són unes i el que es 
proposa amb aquesta moció és ampliar-ho als establiments comercials en 
generals.  Evidentment, tenint en compte el Pla d’Usos, però ampliar-ho als 
establiments comercials en general, eh?, aquest seria el sentit de la moció. 
 



 

Acabem la ronda i en tot cas paraules.  Senyor Escalas. 
 
ORIOL ESCALAS 
 
Gràcies, senyora alcaldesa.  No, bàsicament és que crec que seguim... en tot 
cas el nostre grup està confós sobre què és exactament el que estem 
demanant, el que estem... se suposa que hem de fer.  Si anem en la línia de 
l’opció que ja va presentar el grup popular en el Ple anterior, hi hauria una 
qüestió inicial, que és la que a nosaltres ens impedeix votar a favor, que és la 
qüestió de temps i del moment.  I crec que la confusió que ens porta aquí és 
fruit d’això, que estem discutint aquest punt en un moment que és el que no 
toca i llavors és això, si parlem de taxes, si parlem de les bonificacions de la 
instal·lació d’activitats, és a dir, què estem parlant?, les taxes en general o no.  
Clar, perquè aquí podem estar incluint moltes coses, no és només la 
instal·lació d’activitats comercials.  Llavors, d’alguna manera la pel·lícula 
canvia bastant.  I per tant, aquesta confusió es produeix perquè no estem 
abordant el debat quan toca, que és en el moment en el que haguem de 
debatre les ordenances municipals.  
 
Per tant, en aquest sentit no hi podem estar a favor.  Ens agradaria tenir una 
mica més clar exactament què votem per saber com ens hem de posicionar.  
A priori el que sí que podem dir és que nosaltres, en la línia del que altres 
grups també han dit ja, aquesta amplitud de conceptes se’ns fa molt difícil 
recolzar-les, perquè creiem que l’activitat comercial i el comerç com l’entenem, 
òbviament és una peça fonamental de la promoció econòmica de la ciutat, que 
a més a més és una peça fonamental de la regeneració i de la vitalitat dels 
barris i del Nucli Antic, però comerç n’hi ha molt, models comercials n’hi ha 
molts de diferents i per tant el que no podem fer és aquí boca grossa i 
directament anar cap a una línia que és simplement anar bonificant tot tipus 
d’activitat. 
 
ALCALDESSA 
 
Moltes gràcies.  Donaria la paraula a la senyora Rodríguez... al senyor 
Rodríguez, que són els que han presentat la moció.  En tot cas crec que són 
els que ara... I després obrim una segona ronda, senyora Sánchez. 
 
SANTIAGO RODRÍGUEZ 
 
Gràcies per intentar posar llum sobre el tema.  El que demana el grup 
municipal del Partit Popular en aquesta moció és que les taxes per obertura 
d’activitats en els cascs antics de Vilanova i de la Geltrú que a dia d’avui estan 
bonificades només per a aquelles activitats de producció artesana, s’ampliï 
com a mínim temporalment, diu la moció, estem parlant d’una mesura que no 



 

és permanent, sinó que estem proposant que sigui almenys per a l’exercici 
2012, les activitats comercials no estiguin sotmeses a aquesta taxa.  Per tant, 
estiguin bonificades.  Em diran: escolti’m, quines taxes... quines activitats 
comercials?  Ha dit el senyor Gargallo, hi ha un Pla d’Usos, que és el que 
regula quines activitats comercials es poden establir en els cascs antics de la 
ciutat, i per tant i d’aquí no sortim. 
 
Que si és el moment o no és el moment de debatre-ho.  Mirin, nosaltres 
creiem que sí que és el moment de debatre-ho, nosaltres creiem que la 
situació de la ciutat i la situació de molts ciutadans requereix que se li enviïn 
missatges clars i nítids de que l’administració lo que vol és que hi hagi activitat 
econòmica i es generin llocs de treball.  Si vostès volen ens podem passar el 
dia discutint sobre si tenen que ser uns comerços, tenen que ser uns altres, té 
que ser això, té que ser allò, aquest sí, aquell no, no sé què.  Ens podem 
passar el dia discutint sobre això, però dia que passi sense que adoptem 
resolucions i sense que adoptem acords per llançar aquest missatge clar que 
l’administració vol, desitja estar al costat de tota aquella gent que vulgui 
emprendre activitats a la nostra ciutat, estarem perdent el temps. 
 
I aquesta és la voluntat de la moció.  Ja sabem que no serà executiva demà, 
serà executiva el dia que discutim les ordenances fiscals i concretem com es 
materialitza l’acord d’aquest Ple en aquelles ordenances fiscals.  Però 
s’expresa ja la voluntat de que es vol anar en una determinada línia i això és 
el que pretén aquesta moció, res més. 
 
ALCALDESSA 
 
Molt bé, gràcies senyor Rodríguez.  Senyora Sánchez, que havia demanat la 
paraula. 
 
IOLANDA SÁNCHEZ 
 
Bé, en tot cas era perquè havia demanat sobre la taula, però llavors no 
havíem... davant de que no s’acepta doncs posicionaré el meu grup en contra 
de la moció, bàsicament perquè doncs es parla de forma crec que genèrica.  I 
no confongui, senyor Rodríguez, el tema de que vostès vagin en la línia, 
evidentment, com a model, de suport general en el tema d’anar bonificant o 
anar rebaixant impostos, que és el que doncs ha plantejat políticament en 
moltes ocasions el Partit Popular, en que no hi hagi hagut una activació o un 
treball fins ara, que esperem que continuï, un treball d’activació del model 
comercial en els nuclis antics de la nostra ciutat, no exclusivament passant per 
les bonificacions que ja hi han, com comprendran, a l’any... a les nostres 
ordenances, cap a una activitat concreta que crèiem que era mereixedora en 
aquest cas i que es va valorar que era pròpia, que eren les artesanals. 



 

 
Bé, iniciatives d’aquestes, al PINA acabem d’aprovar doncs una subvenció 
que es sol·licitava en el SOC, doncs tot un treball per a la dinamització 
comercial que bé, doncs, durant els sis anys que ha portat el Projecte Integral 
del Nucli Antic, activant a la nostra ciutat la dinamització comercial del Nucli 
Antic, no s’ha fet per la via de treure impostos, de fer bonificacions, s’ha fet 
per la via activa de que l’administració ha posat recursos, suport a 
l’empresariat, al comerç de la nostra ciutat existent fins ara, i en aquest sentit 
hem de continuar treballant. 
 
Simplement són models, i en tot cas nosaltres no estem del tot d’acord amb 
aquest model que vostè ens proposa. 
 
ALCALDESSA 
 
Molt bé, gràcies senyora Sánchez.  Senyor Arrufat. 
 
QUIM ARRUFAT 
 
Bé, acabaré doncs l’exposició, aclarits els termes de la proposta del Partit 
Popular, i el posicionament de la Candidatura d’Unitat Popular, que serà 
d’abstenció per diversos motius.  Al contrari del que diu el portaveu del Partit 
Popular de que hem de fer passos concrets de que ara no ens hem d’estendre 
a discutir sobre altres temes i que s’ha de mostrar doncs que es prenen 
passes decisives per a la promoció econòmica, bé, no es pren avui aquesta 
decisió, per molt que surti aprovada la moció, sinó que es passa el debat a on 
nosaltres també estem esperant per fer les nostres propostes, el debat 
d’ordenances fiscals i el debat de pressupostos.  En tot cas, la política 
adoptada pel Partit Popular d’anar presentant a cada Ple les propostes que 
després presentarà igualment doncs en el debat d’ordenances fiscals és 
correcta, però desenganyem-nos, també és una estratègia legitimíssima 
d’autobombo, diguéssim, d’anar avançant en aquestes propostes i fer-les en 
singular dos mesos o un mes abans de que comenci aquest debat necessari. I 
que a més a més es reconeix en la pròpia moció doncs que simplement s’insta 
a tenir en compte quan comenci el debat aquest posicionament.   
 
No som partidaris ideològicament ni pràcticament d’exemptar, de bonificar 
col·lectius globals al 0% d’impostos, perquè ho podríem fer amb moltes 
activitats, però desacreditem o en tot cas traiem funcions bàsiques a 
l’administració municipal de prioritzar activitats unes per sobre de les altres, de 
poder triar sobre quines activitats es pot fer l’ajuda o no.  En tot cas aquest no 
seria el cas del casc antic o de la Geltrú, on segurament estarem d’acord en 
ordenances fiscals a l’hora de posar moltes més facilitats perquè un projecte 
d’impuls al casc antic i a la Geltrú en els propers anys faci, diguéssim, bueno, 



 

l’inici del retorn de la vida després de no sé... de vint, trenta o quaranta anys –
desconec exactament quan fa doncs que el casc antic segurament va quedar 
buit, no?, i els seus carrers foscos- i doncs que el treball que es va iniciar fa 
uns anys amb el PINA pugui concloure amb una reactivació econòmica del 
casc antic. 
 
En tot cas no entenem.... vull dir, ens abstindrem no tant perquè estiguem en 
contra, sinó perquè entenem que, ens abstinguem o no, això es debatrà a les 
ordenances fiscals i és allà on no només l’exempció fiscal, sinó les mesures 
que han d’acompanyar i en base a què i en quins comerços determinats, etc., 
es farà i en quins no, doncs serà allà on es discutirà i per tant allà on 
prendrem posició. 
 
ALCALDESSA 
 
Moltes gràcies.  Senyor Escalas. 
 
ORIOL ESCALAS 
 
Gràcies, senyora alcaldesa.  També per posicionar el grup municipal 
socialista, que en aquest cas s’abstendrà, perquè considera que no és el 
moment de debatre, ja ho hem dit.  A més a més ens porta fins a cert punt 
algun tipo de contradicció perquè sobre les taxes no hem tingut un debat que 
haguem abordat.  Sí hem conegut a través dels mitjans de comunicació algun 
posicionament del govern, que no coincideix amb el posicionament que el 
govern diu ara sobre les taxes, però en tot cas considerem que aquest és un 
debat que hem de tenir de manera més àmplia.  El que sí que volem posar 
sobre la taula és que l’abstenció, a diferència del que vàrem votar en el Ple 
anterior, aquí tenim marge i és veritat que després d’arreglar la confusió no 
estem predeterminant un tipus de comerç, sinó que ens emplacem a un 
següent debat.  Que per tant estem tenint un debat que haurem de tenir 
després i això no és ni bo ni dolent, com no és, senyor Rodríguez, ni bo, no és 
dolent amb els altres debats que es plantegen en aquest Ple, i per tant tots 
són bons, però aquí tampoc estem tenint cap discusió executiva, com vostè 
mateix ha reconegut i, per tant, crec que no invalida les altres discusions no 
executives, que són una més. 
 
En tot cas, també el que sí que el nostre grup vol posar sobre la taula és que 
no serà en tot cas la bonificació de les taxes l’element determinant per portar 
el comerç, o determinat comerç, en el Nucli Antic.  I per tant, la feina que s’ha 
de fer, si aquest és el nostre objectiu estratègic, és molt més ampli, va molt 
més enllà i aquest és un debat molt petit respecte la foto, que és molt més 
gran. 
 



 

ALCALDESSA 
 
Moltes gràcies, senyor Escalas.   
 
Per tant, passaríem a la votació.  Vots a favor de la moció?  Vots en contra?  
Abstencions?  D’acord.  Per tant queda aprovada la moció amb 12 vots a 
favor, 2 vots en contra i 10 abstencions. 
 
Es vota la moció, la qual s’aprova amb el resultat següent: 
 
  Vots a favor: CIU i PP (12) 
  Vots en contra: ICV (2) 
  Abstencions: PSC i CUP (10) 
 
 

  16. MOCIÓ DEL PP SOBRE LA COMISSIÓ DE FESTES POPULARS.  
 
ALCALDESSA 
 
Passem a la propera moció, la moció número 16. 
 
 
El secretari llegeix la part resolutiva de la moció següent: 
 
En els temps que corren, degut a la difícil situació dels comptes municipals, es 
farà molt difícil cobrir totes les partides pressupostàries amb els recursos 
econòmics que desitjaríem, ja que aquests recursos són limitats, i això ens 
obliga a assumir sacrificis. 
 
Aquesta circumstància ens obligarà a ser més austers i a ser més imaginatius 
a l’hora de iniciar projectes i inversions, o portar a terme qualsevol acció que 
suposi despesa per part del nostre Ajuntament. 
 
Per altra banda, a Vilanova i la Geltrú hi tenim unes festes populars molt 
arrelades i d’una importància vital, com poden ser el Carnaval i la Festa Major 
de forma permanent, però molt especialment durant el transcurs d’aquestes 
festes, la ciutadania ha demostrat el seu esperit participatiu i associatiu, i la 
prova és la quantitat d’entitats i associacions de tot tipus que participen a 
diferents actes, així com els empresaris i comerciants que també es 
comprometen amb la nostra ciutat.  
 
Tot i així, cal recordar que entre els ciutadans de la nostra vila hi ha una 
demanda permanent perquè la ciutat sigui més activa encara, més dinàmica, 
més divertida si es vol. 



 

 
El Grup Municipal del Partit Popular estem convençuts que es pot aprofitar 
aquest esperit participatiu per, amb el suport de l’Ajuntament i en el marc d’un 
nou grup de treball, organitzar tota classe d’esdeveniments que no suposin 
despesa per als comptes municipals, i en canvi sí puguin servir per recaptar 
fons destinats posteriorment a les festes més importants, amb la qual cosa 
estalviaríem recursos amb càrrec al pressupost sense rebaixar els destinats 
de forma efectiva a aquests esdeveniments. 
 
És per aquest motiu que el Grup Municipal del Partit Popular de Catalunya 
proposa l’adopció dels següents: 
 
ACORDS 
 
“PRIMER. Instar l’equip de Govern Municipal a impulsar una comissió en la 
que participin representants municipals, entitats i associacions, i oberta al 
voluntariat, amb l’encàrrec d’organitzar de forma periòdica diferents 
esdeveniments amb l’objectiu de recaptar fons destinats a cobrir part de les 
despeses de les festes populars de Vilanova i la Geltrú. 
 
SEGON. Donar el suport tècnic necessari a aquesta comissió per portar a 
terme aquest encàrrec. 
 
TERCER. Iniciar una recerca d’empreses i comerciants que puguin col·laborar 
amb aquests esdeveniments.” 
 
ALCALDESSA 
 
Senyor Álvarez. 
 
FRANCISCO ÁLVAREZ 
 
Moltes gràcies, alcaldessa.  Bé, en primer lloc crec que lo que sí que n’hi ha 
unanimitat és que les comptes municipals estan molt malament, això estem 
tots d’acord, i que això ens obligarà a fer esforços, ens obligarà a retallar o a 
ajustar-nos d’alguna manera i que hem de ser imaginatius, no? 
 
Per altra banda n’hi han aspectes de la ciutat que són pràcticament intocables, 
com serien per exemple les festes populars: la Festa Major, el Carnaval.  
Nosaltres creiem que s’han de protegir, des del punt de vista econòmic també, 
l’hem de mantenir, i tot i les despeses que comporta, perquè també d’alguna 
manera crea activitat econòmica a la ciutat i són coses molt importants. 
 



 

Nosaltres pensem que hem de trobar fórmules per mantenir el suport a 
aquestes festes, tenint en compte també com estan les comptes municipals, 
perquè no hem de ser utòpics, tenim un problema, volem mantindre tot però 
tenim un problema, i és que no n’hi ha. 
 
Bé, les festes populars s’han caracteritzat, o si una cosa han demostrat és que 
els ciutadans de Vilanova són molt participatius, són molt voluntariats i bueno, 
i aquesta participació, aquesta empenta que tenen, la podem aprofitar -i 
aquest és el motiu de la moció- per crear una comissió, un grup de treball, 
com es vulgui dir, en el qual participin entitats, associacions, fins i tot 
comerços, empreses, etc., i que organitzin esdeveniments amb el fi de 
recaptar... de recaptar recursos econòmics per després reinvertir a aquestes 
festes populars.  Així logrem dos objectius, de fet, un recaptar recursos 
econòmics per invertir en les festes populars, un altre és organitzar 
periòdicament esdeveniments que faria també la vida una mica més activa, 
més dinàmica, no?  És per això que volem el vot a favor de tots els grups. 
 
ALCALDESSA 
 
Moltes gràcies, senyor Álvarez.  Senyora Riba. 
 
MARIJÓ RIBA 
 
Gràcies senyora alcaldesa, gràcies senyor Álvarez.  Nosaltres aquí hem 
proposat una transaccional, eh?, per modificar aquests acords i en tot cas la 
llegeixo, que proposaríem que s’instés el govern a plantejar en Comissió 
Informativa, en la Comissió Informativa corresponent, la creació d’una comisió 
de suport a la FAC i als pabordes, amb la finalitat de cercar recursos 
econòmics durant tot l’any, a través de l’organització de diferents 
esdeveniments, amb l’objectiu de recaptar fons destinats a cobrir les despeses 
d’aquestes festes populars de la ciutat. 
 
Nosaltres ho proposem d’aquesta manera perquè sí que ens comprometríem 
en Comisió Informativa a proposar el debat sobre aquesta qüestió.  Perquè 
des de la Regidoria i des del govern entenem que som conscients de les 
dificultats econòmiques del context actual, no?, i de com poden afectar el 
desenvolupament de les festes, per lo tant agraïm propostes per tirar 
endavant això, propostes imaginatives, no?  Ara bé, actualment, i també des 
de fa anys, tant el Carnaval com la Festa Major compten amb un seguit 
d’empreses i comerciants, locals bàsicament, que col·laboren en aquestes 
festes i que els seus logos apareixen al costat de... doncs dels programes i de 
les activitats, eh?, que s’organitzen.  Aquestes empreses i comerciants locals 
malauradament també estan patint la crisi, com tots sabem, no?, i els és difícil 
augmentar o fins i tot moltes vegades doncs mantenir aquest suport, no? 



 

 
Creiem que el tema de l’esponsorització i el patrocini de les festes populars 
s’hauria de tractat en el marc global de la relació entre l’Ajuntament de la 
ciutat, els agents econòmics locals i també els organitzadors de la festa, de 
les festes, en aquest cas, eh?  Cal tenir present que el Carnaval, tant el 
Carnaval com la Festa Major s’organitzen ja a través de comisions fruit de 
l’associacionisme local, que són la FAC i els pabordes.  I entre les seves 
funcions està també doncs la d’aconseguir en la mesura del possible 
economia per tirar endavant aquestes festes, esponsorització.  Per tant, ho 
voldríem plantejar d’aquesta manera i deixar-ho en Comisió Informativa per 
debatre-ho i veure quines fórmules es poden trobar doncs d’aconseguir aquest 
suport durant tot l’any a través de fórmules de les que es decideixin en 
Comissió Informativa.  Gràcies. 
 
ALCALDESSA 
 
Gràcies.  Senyor Álvarez. 
 
FRANCISCO ÁLVAREZ 
 
Bé, com el fons de la qüestió queda intacte, perquè de fet és... al final 
l’objectiu és aquest, no?, un recolzament a les festes populars, aquesta 
proposta ja la trobem bé, ja acceptaríem la transaccional. 
 
ALCALDESSA 
 
Entenc que s’ha passat còpia de la transaccional a tots els grups, oi?  D’acord.  
No, perquè sinó... 
 
Paraules?  Senyor Claver. 
 
MANEL CLAVER 
 
Bé, ens abstindrem.  De totes maneres voldríem fer un parell de 
consideracions.  Primer entenem que ja moltes de les entitats i associacions 
organitzen els nostres esdeveniments festius, ja fa temps que intenten i 
recapten fons a través de diferents mitjans.  Abans el senyor Santi parlava de 
que bé, no cal duplicar comissions, duplicar... jo en aquest sentit crec que pot 
ser que aquesta comissió que planteja la moció sigui també una manera de 
duplicar.   
 
Nosaltres entenem –igual me’n vaig una mica fora de la moció-, nosaltres ens 
abstindrem, però el que creiem i que parlarem més endavant durant aquest 
mandat és que creiem que ens cal a Vilanova un Pla d’Acció Cultural i també 



 

de la Festa.  En aquest sentit creiem de que si un dia arribem en aquest Ple a 
aprovar aquesta possibilitat de redactar un Pla d’Acció participada, serà en 
aquest lloc on el patrocini de la festa es pot incloure.  De totes maneres 
aceptem en part la bona intenció que té el grup popular i ens abstindrem. 
 
ALCALDESSA 
 
Gràcies.  Senyor Font. 
 
MARC FONT 
 
Sí, per posicionar el grup municipal de la CUP.  Primer de tot dir que no 
dubtem de la bona voluntat d’aquesta moció, el que passa és que ens sembla 
que parteix una mica d’un desconeixement important, tant del món associatiu 
com del que és l’organització dels concerts.  Dir que l’organització dels 
concerts... primer de tot dir que no és la gallina dels ous d’or, hi ha concerts de 
diferents formats, el que són concerts de petit i mitjà format són molt poc 
rentables o normalment ni tan sols ho són, com demostra el fet de que 
l’envelat a Vilanova cada any veiem que hi ha menys concerts perquè a les 
entitats els costa moltíssim de que els puguin sortir els números amb aquests 
concerts. 
 
Per altra banda, els concerts de gran format realment són arriscats.  Tenim la 
sort de tenir alguns concerts de gran format organitzats per entitats, però 
sabem que són arriscats i hem tingut algun exemple a la ciutat d’alguna entitat 
que ha tingut problemes econòmics a l’hora de muntar concerts d’aquesta 
envergadura.   
 
I dèiem també que creiem que parteix d’un desconeixement important del món 
associatiu, perquè realment a la ciutat hi ha moltes entitats que organitzen 
molts actes, tant actes musicals com d’altre tipus d’actes culturals, que 
històricament han vingut impulsant tots aquests actes, sobretot per una 
manca, entenem, en la programació pública en part, i per una altra també per 
una poca promoció privada a la ciutat a l’hora de fer concerts. 
 
Realment, com diu la moció, tenim un fort teixit que està suplint d’una manera 
molt important i amb molt esforç tota aquesta manca, però potser el que 
hauríem d’analitzar és què porta la gent a associar-se, a crear entitats i a tirar 
endavant actes.  Moltes vegades són afinitats de tipus personals, d’altres 
vegades afinitat a l’hora de tenir uns objectius d’omplir la ciutat d’un cert tipo 
d’actes, d’un cert tipo de música, d’un cert tipo de cultura de la qual la ciutat es 
veu mancada. 
 



 

Com deia, els concerts que s’organitzen no tots donen diners, molts són 
deficitaris, i realment les entitats necessiten dels concerts dels quals es treuen 
diners s’utilitzen per després tirar endavant altres tipus d’actes moltes vegades 
deficitaris.  Actes que s’organitzen en altres moments, potser de format més 
petit, però dels quals també la ciutat necessita. 
 
Per tant, entenem que és complicat implicar la societat civil vilanovina a que 
organitzi una mena d’entitat diguem-ne “fictícia”, o que aglutinem tota una 
sèrie de gent amb diferents criteris per tal d’anar a treure diners per 
aconseguir que es pugui rebaixar el pressupost sobre la Festa Major.  
Entenem que és complicat anar a la gent a dir-li: mira, ara et dedicaràs durant 
un any a organitzar concerts i d’aquests diners que en treguis hi haurà una 
gent, amb molt bona fe i els quals recolzem des d’aquí, com pugui ser la FAC 
o els pabordes, que ja no dependrà d’ells, que siguin qui utilitzaran aquests 
diners per tirar endavant diferents tipus d’actes.  En tot cas, creiem que hauria 
de ser la FAC i els pabordes, tal com ja estan fent, que estan buscant 
maneres alternatives per augmentar el finançament, però veiem complicat que 
es pugui tirar això endavant tal i com es planteja en la moció. 
 
Des d’aquest grup municipal dir que, com hem fet i seguirem fent, defensem 
l’organització popular de les festes, tant del Carnaval com de la Festa Major, 
com d’altres tipus d’actes, i potser sí que hi ha actes de Festa Major de gran 
format dels quals podríem parlar si realment són convenients o no per a la 
ciutat per tota la despesa que generen, però entenem que el sistema aquest 
que s’està plantejant creiem que és poc viable, que és complicat i que no... i 
que no en traurem gran cosa.  Per tant, el vot de la CUP serà en contra. 
 
ALCALDESSA 
 
Molt bé, gràcies.  Senyor Martorell. 
 
JOAN MARTORELL 
 
Gràcies, senyora alcaldesa.  Bé, el grup socialista votarà a favor, més en la 
línia de la transaccional, perquè pot ser un tema a posar sobre la taula en 
Comisió Informativa, un tema de debat.  Tinc la sensació de repetir una mica 
el que ha passat amb la moció anterior, és a dir, que li falta una mica de donar 
uns quants tombs a la proposta, no?, perquè no sabem ben bé de quins actes 
ciutadans es parla.  Hem afegit... nosaltres també ho teníem... perdó, la 
regidora de Cultura ha afegit la FAC, els membres de la FAC, que fa molts 
anys que es dediquen doncs a buscar finançament i que ho fan amb èxit i que 
dediquen un esforç doncs lloable per tirar endavant la festa, o també la gent 
dels pabordes, o la gent de Sant Antoni, o la gent de multitud de festes que hi 
ha a la ciutat i que es dediquen doncs a buscar finançament per a aquestes 



 

festes, no?  Costarà... costaria posar-se d’acord a saber qui ha de tenir 
prioritat o no, per tant, abans de llançar-nos a fer una comisió potser que en 
parlem una mica a la Comisió Informativa i aclarim una mica cap on vol anar, 
no? 
 
El marc de fons jo crec que s’entén i la voluntat és positiva, el que passa és 
que potser jo entenc que el que hem és de debatre-ho una mica més, no?, 
perquè és veritat que hi ha entitats que fan concerts i que, per tant, doncs a 
partir d’aquí fa un treball doncs anual, i fan mans i mànigues per subsistir i 
treballen en això i es posen en contacte amb gent que els pot esponsoritzar i 
potser els podem perjudicar.  En fi, que s’ha de mirar... és un debat més ampli 
que caldria enfocar-se no sé si per la Comisió Informativa o fins i tot en un 
altre àmbit, però en qualsevol cas no posar-nos a crear una comisió d’aquest 
estil quan igual potser ens deixem algú, i més val no deixar-nos ningú perquè 
la ciutat és molt activa i probablement doncs tant la gent de la FAC com la de 
la Festa Major tots més o menys en som coneixedors, però hi han altres 
activitats com, repeteixo, tema de Sant Antoni o les activitats que es fan, la 
gent dels ferroviaris, en fi, qualsevol... segurament tots tindríem gent al cap 
que fa activitats i que demanaria, doncs, finançament per fer aquestes 
activitats. 
 
Per tant, celebro que amb aquesta transaccional doncs en puguem parlar en 
Comisió Informativa i donar-li uns quants tombs més a veure com es pot 
doncs vehicular, no?  Perquè en el fons el tema de l’esponsorització és un 
tema ampli, la situació econòmica és la que és, però no ens agradaria 
perjudicar a gent que treballa moltíssim per tirar endavant una festa durant 
molt de temps i que potser es pot sentir no escoltada, no? 
 
ALCALDESSA 
 
Molt bé, gràcies.  Senyor Álvarez. 
 
FRANCISCO ÁLVAREZ 
 
Bé, de fet en la moció lo que sí que demanàvem aquesta comissió perquè 
d’aquí han de sortir les idees.  De totes maneres, ho parlarem en Comissió 
Informativa.  Haig de dir en primer lloc que jo no he vist que en la nostra moció 
poséssim concerts.  No sé, senyor Font, no sé si... deu ser que desconeixem 
totalment com funcionen les associacions, perquè associacions esportives, 
per exemple, no crec que organitzin concerts i estarien disposades a 
col·laborar en les festes, i associacions... no diré noms, però bueno aquí a la 
rambla, cantonada amb Francesc Macià, n’hi ha una associació per exemple 
que no organitzen concerts i no ho sé, tindrem que demanar també si estan 



 

d’acord amb fer algun tipus d’acte dels que ells fan i que d’alguna manera 
poden servir per assolir aquests objectius, no?, per recaptar. 
 
No tots els esdeveniments han de comportar una inversió, eh?  De fet, és que 
no vull posar exemples perquè ens passaríem hores i hores, però un 
campionat de futbol sala, per exemple, organitzat per una entitat esportiva i en 
el qual s’ha de pagar una inscripció, per exemple, no comporta una inversió 
per part de l’Ajuntament i en canvi sí que es poden recaptar.  Si... igual és que 
sí que desconec jo que totes les entitats i associacions es dediquen només a 
fer concerts, però és que si n’hi ha una cosa que no contemplàvem era que 
s’organitzin esdeveniments que comportin una gran inversió o una inversió 
sense sapiguer com sortirà.  Si la idea inicial és: buscar esdeveniments que 
no comportin despeses, les justetes, que comportin més que despeses que 
comportin el treball tècnic i el suport tècnic i d’infraestructura de l’Ajuntament, i 
que en canvi es pugui recaptar.  Ara, ja dit, jo els concerts, aquestes coses, la 
veritat, no ho sé... jo anava més per altres coses, entitats esportives, jocs 
infantils.   
 
I una altra cosa que m’havia deixat és que les empreses poden esponsoritzar 
amb diners, però moltes vegades es poden fer esdeveniments en què 
l’empresa que vol fer la propaganda no posa els diners sinó posen els seus 
mitjans.  Aquí està el quid de la qüestió, o sigui, organitzar coses que no 
costin diners, que a tothom li representi fins i tot algo positiu, i que recaptem 
aquests recursos.  Només això. 
 
ALCALDESSA 
 
Molt bé, gràcies.  Jo crec que ha quedat ben clar.  La senyora Riba volia 
comentar sobre això. 
 
MARIJÓ RIBA 
 
No, només era per ratificar l’argumentació del senyor Martorell i que primer 
hauria de passar per Comisió Informativa, però molt possiblement a l’àmbit on 
s’ha de discutir això també és més ample, i que quedi constància de que pugui 
ser així.  Gràcies. 
 
ALCALDESSA 
 
Sí, el senyor Font també havia demanat la paraula. 
 
 
 
 



 

MARC FONT 
 
Sí, només dir de que si jo parlava de concerts era perquè entenc que és on els 
pocs actes en què si les coses funcionen bé, que no sempre funcionen, es pot 
treure una quantitat important de diners.  Sabem tots que el pressupost, tant 
de Carnaval com de Festa Major, no és petit i per tant, si es busca un sistema 
alternatiu de finançament, és perquè estem buscant quantitats importants 
d’aquest finançament.  Per altra banda, si hem de muntar jocs infantils i actes 
esportius amb col·laboració de l’Ajuntament, agrairíem que fossin gratuïts, tant 
per fomentar l’esport a la ciutat com perquè tots els infants en puguin gaudir.  
Gràcies. 
 
ALCALDESSA 
 
D’acord.  En tot cas ens limitem a votar l’acord de la moció, amb la 
transaccional que tothom ha rebut.  Vots a favor de la moció?  Vots en contra?  
Abstencions?  Queda aprovada la moció amb 19 vots a favor, 2 abstencions i 
3 vots en contra. 
 
Es vota la moció transaccional, la qual s’aprova amb el resultat següent: 
 
  Vots a favor: CiU, PSC i PP (19) 
  Vots en contra: CUP (3) 
  Abstencions: ICV (2) 
 
El text aprovat és el següent:   
 
“Instar l’equip de govern a plantejar, en la Comissió Informativa corresponent, 
la creació d’una Comissió de suport a la FAC i als Pabordes, amb la finalitat 
de cercar recursos econòmics durant tot l’any a través de l’organització de 
diferents esdeveniments, amb l’objectiu de recaptar fons destinats a cobrir les 
despeses d’aquestes festes populars de la ciutat.” 
 

  17. MOCIÓ D’ICV PER MANTENIR I PROMOURE UNA POLÍTICA 
ACTIVA DE REHABILITACIÓ A VILANOVA I LA GELTRÚ. 

 
ALCALDESSA 
 
Passem al següent punt.  És la moció número 17.  Senyor secretari.  
 
El secretari llegeix la part resolutiva de la moció següent: 

 
En el darrer mandat, el govern municipal va promoure dues línies de treball per 
a fomentar la rehabilitació d’habitatges i edificis.  La primera, el foment  de la 



 

rehabilitació en el Nucli Antic a partir de les convocatòries de subvencions que 
des del Projecte d’Intervenció del Nucli Antic (PINA) s’han realitzat amb un 
important èxit de participació i execució. La segona, a partir de la tramitació 
des de l’oficina local d’habitatge dels ajuts que des de la Generalitat en els 
darrers anys s’han realitzat seguint les línies directrius del Pacte Nacional 
2007-2012, la Llei per al dret a l’habitatge de 2010 i el desplegament del Pla 
d’habitatge. 
 
Des d’ICV, i així ho recull el nostre programa electoral, entenem que promoure 
activament la rehabilitació a Vilanova i la Geltrú, en l’actual context de crisi 
econòmica té una important incidència al desplegar un conjunt d’objectius 
fonamentals per a lluitar contra les conseqüències de la crisi. 
  
Per un costat, fomentar la rehabilitació obre i manté una línia d’activitat 
productiva per a la petita i mitjana empresa de construcció de la nostra ciutat, 
que pateix greument la destrucció de llocs de treball (llocs que requereixen 
d’una forta intervenció formativa ocupacional per a la seva reconversió). 
  
En segon lloc, promou la millora de les condicions d’habitabilitat dels 
habitatges i dels edificis, amb obres essencials com la millora de l’accessibilitat 
(instal·lació d’ascensors, rampes, adequació de banys per a la gent gran...) o la 
millora de l’eficiència i estalvi energètic dels edificis o habitatges. 
 
I finalment, la rehabilitació promou la millora del nostre paisatge urbà, manté i 
conté la nostra ciutat consolidada i la posa en valor vers el futur.  
 
Atenent els objectius implícits que es poden derivar de tenir una política 
d’habitatge que fomenti i activi la rehabilitació. 
 
Atenent que l’actual govern de la Generalitat, seguint amb la política de retalls 
públics, ha desestimat, en la convocatòria 2011, les subvencions a la 
rehabilitació d’habitatges. 
 
Atenent que estem a les portes de finalització del suport que a través de la Llei 
de Barris es realitza al Projecte d’Intervenció Integral del Nucli Antic . 
 
Atenent que durant la campanya electoral a les municipals, totes les 
formacions aquí representades vàrem coincidir en els diferents debats i 
intercanvis en treballar el valor estratègic de les polítiques d’habitatge, 
promogudes avui per l’Oficina Local d’Habitatge i la rellevància de la 
rehabilitació. 
 
Per aquests motius, el Grup Municipal d’ICV proposa al Ple Municipal l’adopció 
dels següents acords: 



 

 
“PRIMER. Exigir al govern de la Generalitat de Catalunya com a Ajuntament i, 
alhora, a través de les entitats municipalistes FMC i ACM, a recuperar i 
desplegar en els següents exercicis pressupostaris les diferents modalitats 
d’ajuts i prestacions per a l’accés a l’habitatge i, amb prioritat, la convocatòria 
de subvencions a la rehabilitació. 
 
SEGON. Elaborar des de l’Oficina Local d’Habitatge, en el termini d’un mes, 
com a document base del debat pressupostari municipal, una proposta de 
convocatòria pública municipal d’ajuts a la Rehabilitació a tota la ciutat, perquè 
de forma preventiva incentivem la rehabilitació a la ciutat en el cas que es 
mantinguin els retalls pressupostaris de la Generalitat durant el 2012 pel que fa 
a la rehabilitació.” 
 
 
ALCALDESSA 
 
Gràcies.  Senyora Sánchez. 
 
IOLANDA SÁNCHEZ 
 
Doncs per presentar la moció que en l’exposició de motius doncs crec que 
s’argumenta força el sentit que té aquesta moció.  Bàsicament, des 
d’Iniciativa, en el nostre programa electoral, i crec que coincidim també doncs 
amb alguns debats que vam poder compartir amb les formacions que avui 
estan representades, coincidíem en la importància, la vitalitat, com a eina, com 
a política, tenir la rehabilitació, una política activa de rehabilitació a la nostra 
ciutat.  Política activa que en els passats mandats doncs tenia dos eines 
bàsiques: una eina era doncs el Projecte Integral del Nucli Antic, a partir de la 
llei de barris, doncs que tenia doncs un import important de subvencions a la 
rehabilitació, 120 sol·licituds i executades a la rehabilitació en el nostre Nucli 
Antic; i per altra banda tenia doncs en aquest sentit la posada en 
funcionament de l’Oficina Local d’Habitatge i, per tant, totes les línies que a 
partir d’aquí obria la Generalitat de Catalunya i en aquest cas doncs les 
convocatòries, les diferents convocatòries que la mateixa Generalitat 
realitzava respecte a la rehabilitació i que també han donat doncs que 
ciutadans i ciutadanes de Vilanova accedissin a doncs diners, a subvencions, 
a prestacions, per rehabilitar els seus habitatges.  I en la línia de, jo crec que 
important, per un costat fonamental, de rehabilitar-los en el sentit de fer-los 
millors, en quant a eficiència i estalvi energètic per un costat, i per garantir 
l’habitabilitat dels propis habitatges en quant a deixar barreres 
arquitectòniques, facilitar la vida a la ciutadania en general, persones, gent 
gran doncs que han d’ampliar banys, que han d’ampliar dutxes, que era també 
tota una línia fonamental de rehabilitacions que es feien. 



 

 
Ens preocupa primer que enguany, en la convocatòria 2011, la Generalitat les 
subvencions per rehabilitació doncs no les ha tret, i han deixat de poder els 
ciutadans de Vilanova tenir accés a la rehabilitació per la via de la Generalitat.  
I ens preocupa també doncs que estem doncs a les portes d’acabar doncs el 
Projecte Integral del Nucli Antic i que, per tant, no tindrem doncs una important 
aportació econòmica per a la rehabilitació.  I per tant, davant d’aquesta 
preocupació, atentent que creiem que la rehabilitació és ara per ara també 
una mesura segurament petita per fer front a la crisi econòmica, perquè doncs 
tenim ara doncs petita, mitjana empresa de la construcció que doncs crec que 
ja tothom és molt conscient de que a la nostra ciutat i a la nostra comarca 
doncs el sector que s’ha portat doncs diguem-ne la gran patacada en la 
destrucció de llocs de treball de la construcció... ha estat la construcció, i que 
per tant minvar la continuada destrucció de llocs de treball doncs crec que 
podia ser algo que podríem fer front, no?  Per tant, davant d’aquesta 
preocupació de que possiblement doncs no tindrem diners per part del PINA, 
que no tenim les subvencions, no tenim doncs una convocatòria de la 
Generalitat en el 2011 i no sabem, vist els retalls, vist com van les coses, que 
al 2012 puguem tenir-ne, doncs lo primer és, ja dic, exigir –nosaltres exigim a 
la Generalitat, ara parlaré de la transaccional que ens ha fet arribar el govern- 
i en aquest sentit d’exigir-li a la Generalitat també doncs posar en aquest 
sentit a les entitats municipalistes en aquest debat, en aquesta mateixa 
exigència, de que puguem tenir rehabilitació a Catalunya i que la nostra ciutat 
doncs no se’n quedi sense, i per altra banda, si continua la línia dels retalls de 
la Generalitat, doncs subsidiàriament ho haurem d’assumir com a Ajuntament.  
Si ho fem per l’Escola de Música, no ho farem per intentar fer que hi hagi una 
activitat en aquest cas que lluiti contra la crisi econòmica i de destrucció de 
llocs de treball en un sector doncs colpejat en aquest sentit, no?  I en aquest 
sentit... ho sabem com estaran les finances municipals, preveiem en la 
mateixa moció i en l’acord doncs que s’estudiï, que treballem una proposta 
perquè des del pressupost municipal també podem incloure una partida 
pressupostària, treballada i que la comencem a treballar ja, d’aquí a la 
confecció dels pressupostos, d’una aportació perquè des de la nostra ciutat 
també tinguem el suport a la rehabilitació. 
 
La transaccional que ens ha fet arribar, crec que a tothom, a tots els grups, 
doncs nosaltres crec que assumim en la línia, i volem que en aquest sentit la 
moció s’aprovi, que per tant tinguem una partida pressupostària que anem.. 
que puguem treballar tenir... anar treballant cap a tenir una partida 
pressupostària en aquest sentit, i que en tot cas per arribar a un consens i que 
es voti favorablement... m’estaven dient que al primer acord, en comptes 
d’”exigir” a la Generalitat, doncs l’”instarem” a la Generalitat.  Aceptaríem 
l’”instar”, ara per ara, doncs per intentar doncs que hi hagi el màxim consens 
possible per a aquesta moció. 



 

ALCALDESSA 
 
Entenc, per tant, senyora Sánchez, que acepten la transaccional sencera, eh?  
D’acord.  Senyor Giribet. 
 
JOAN GIRIBET 
 
Alcaldesa, moltes gràcies.  Senyora Sánchez... bueno, primer de tot agrair el 
que hagi acceptat la transaccional.  En resposta a la moció presentada pel 
grup municipal d’Iniciativa per Catalunya volem en primer lloc deixar clar el 
nostre posicionament a favor de la promoció de la rehabilitació a Vilanova i la 
Geltrú, pel que suposa tant a nivell d’impuls de l’activitat econòmica, i en un 
sector especialment afectat per la crisi actual, com la millora de l’aspecte i de 
les condicions d’habitabilitat dels edificis de la nostra ciutat. 
 
Ara bé, per molt que la nostra posició sigui favorable, i estem disposats a 
treballar perquè es promogui activament la rehabilitació d’habitatges amb tots 
els mitjans que tenim al nostre abast, hem de ser capaços de situar-nos en el 
context econòmic que ens trobem i tenir en compte que no és el millor moment 
per exigir al govern de la Generalitat que destini partides pressupostàries per 
a la convocatòria de subvencions per a la rehabilitació o ajuts i prestacions per 
a l’accés a l’habitatge.  Repeteixo, no és el millor moment per exigir no vol dir 
que en tot cas no demanem, de la mateixa manera que creiem que és 
important el tema de la rehabilitació.  Així com tampoc podem demanar en 
aquest Ajuntament que hi destini fons públics com s’ha fet fins ara en les 
darreres subvencions atorgades dins dels projectes d’intervencions del Nucli 
Antic, simplement perquè està fora de les nostres possibilitats. 
 
Dit això, des de Convergència i Unió reafirmem la nostra voluntat de treballar 
per una promoció activa i efectiva de la rehabilitació, i el que ens proposem és 
adaptar i desenvolupar totes les eines i recursos de què disposem per a fer-
ho, tenint en compte molt especialment les necessitats i les possibilitats de la 
nostra ciudadania. 
 
És per això que creiem que cal considerar la ciudadania, conscienciar la 
ciudadania sobre la importància de mantenir el seu habitatge en bon estat de 
conservació i oferir tota la informació al nostre abast per identificar les 
actuacions de millora mitjançant xerrades, presentacions, etc., amb tot el 
bagatge que hem anat adquirint els darrers anys. 
 
Per altra banda, volem posar a disposició de la ciudadania serveis de 
mediació i d’assessorament jurídic en casos que sigui necessari desencallar 
situacions de falta d’entesa amb els propietaris i trobar solucions adequades 
perquè es puguin resoldre les problemàtiques més freqüents d’aquests casos. 



 

 
Per últim, caldrà estudiar la possibilitat de modificar les taxes que graven les 
obres de rehabilitació i ampliar les exempcions a aquestes taxes perquè no 
siguin un impediment a l’hora de demanar llicències.  Insistim a dir que des del 
govern municipal farem tot el que sigui al nostre abast per promoure una 
política activa de rehabilitació, com he dit, amb totes les eines de les que 
disposem. 
 
ALCALDESSA 
 
Gràcies, senyor Giribet.  Paraules?  Senyor Arrufat. 
 
QUIM ARRUFAT 
 
Bé, des del grup de la Candidatura d’Unitat Popular votarem a favor de la 
moció.  Entenem que la situació econòmica és molt complicada i la 
pressupostària de l’Ajuntament especialment, que no hi haurà gaires diners 
per poder fer cap programa de subvenció a la rehabilitació i que en tot cas el 
que s’engegui serà bastant simbòlic i podrà col·laborar, contribuir en molt poc 
a l’ajuda final, o sigui, a l’ajuda en el cost final de la rehabilitació que els 
particulars emprenguin, però que fins i tot en el terreny d’allò simbòlic és 
important que es manifesti d’alguna manera allò que l’Ajuntament veu com a 
positiu i prioritari per a la ciutat, i per tant una línia d’ajuts per a la rehabilitació 
de vivendes o de façanes, etc., continua sent important, encara que això, que 
la seva existència no solucionarà la vida a ningú ni contribuirà econòmicament 
a saldar tot el cost de l’obra, ni tan sols el 50%, potser ni el 20%, segurament, 
però continua sent simbòlicament important que existeixi aquesta línia d’ajuts i 
per tant hi votarem a favor. 
 
ALCALDESSA 
 
Gràcies.  Senyor Álvarez. 
 
FRANCISCO ÁLVAREZ 
 
Nosaltres donarem el nostre vot a favor perquè pensem que és important 
donar aquest missatge, no?, de que hem de recolzar la rehabilitació 
d’habitatges.  Clar, dintre de les nostres possibilitats.  Però creiem que és 
important, com ha sigut per exemple, com diu a l’exposició de motius, el 
Projecte d’Intervenció del Nucl Antic, del qual, per cert, estem... nosaltres ens 
sentim una mica també que algo vam fer pel Nucli Antic també.  I bueno, i en 
tot cas sí creiem que a Vilanova s’ha de donar recolzament a la rehabilitació, 
molt important eliminació de barreres arquitectòniques, a instal·lació 



 

d’ascensors, etc.  O sigui que... i dintre de lo que es pugui, clar, dintre de les 
mesures amb les que comptem.  Pues endavant. 
 
ALCALDESSA 
 
Perfecte, gràcies.  Senyor Escalas? 
 
ORIOL ESCALAS 
 
Gràcies, senyora alcaldesa.  Bé, el grup municipal socialista votarà a favor de 
la moció.  Sí que, i a més a més escoltant la intervenció del govern, nosaltres 
érem o haguéssim sigut favorables de mantenir l’”exigir”, perquè sí que creiem 
que la Generalitat, que sí que s’està plantejant -i de fet ho hem pogut llegir i 
s’ha fet públic- determinades vies per buscar finançament per mantenir la 
nova construcció, el model per exemple d’habitatge protegit de nova 
construcció, i per tant està intentant veure com manté els recursos en la nova 
construcció, nosaltres considerem que el que fem recolzant la rehabilitació és 
precisament exigir un model diferent.  I la rehabilitació és precisament el que 
ens permet en el sector de la construcció, que ha viscut molts excessos, ens 
permet precisament seguir-lo modernitzant, perquè és un sector que necessita 
o que requereix d’una elaboració i un aspecte tècnic molt més elaborat, ens 
permet diversificar-lo i ens permet també redimensionar-lo, i per tant és un 
sector que pot seguir pesant econòmicament però a través de buscar una 
nova via de futur, que és precisament la rehabilitació.  I per tant és un model 
diferent i sí creiem que hem d’exigir aquest model, que a més a més és una 
peça fonamental d’un model urbanístic en si, no?, perquè és precisament la 
regeneració de la ciutat existent i per tant es tracta de llançar el missatge de 
que no volem créixer més, sinó que volem créixer millor i a la vegada 
garantitzar drets, perquè en la rehabilitació –i aquest és el missatge que hem 
de fer- incidim sobre no només el dret a l’habitatge, sinó el dret a un habitatge 
digne, i per tant que hi hagi totes les condicions, ja no només de salubritat, 
òbviament, sinó també d’accessibilitat, i també fer una aposta totalment 
estratègica cap a l’eficiència energètica dels edificis, que són un dels grans 
consumidors d’energia de... diguéssim, del país. 
 
Més enllà d’això, sí que creiem que hem de buscar, és veritat que diners n’hi 
ha pocs, però n’hi ha, i per tant el que... allà on n’hi ha es tracta de veure com 
els prioritzem i on els destinem.  I després hi ha una altra realitat quan parlem 
de rehabilitació, i és que tenim la ITE, la inspecció tècnica d’edificis, que és 
obligatòria a partir dels 40 anys, i per tant els edificis aniran passant 
inspeccions, aniran detectant deficiències i aquestes deficiències s’haurà 
d’incidir i això s’ho trobaran òbviament els ciutadans i les comunitats de 
propietaris, i l’administració ha de ser capaç de donar vies precisament per 
ajudar a mantenir les condicions d’aquests edificis. 



 

ALCALDESSA 
 
Molt bé.  Gràcies, senyor Escalas.  
 
Bé, entenc que, per tant, el titular de la moció accepta la transaccional.  
Entenc que el contingut tots hi estem d’acord.  En tot cas el que s’afegeix és 
“garantir-ne la viabilitat econòmica” i per tant passaríem a votar la 
transaccional.   
 
IOLANDA SÁNCHEZ 
 
Una qüestió.  És que no em queda clar... en tot cas en la transaccional la idea 
és que abans, o sigui, abans... en la discusió sobre el tema pressupostari 
local, tindrem aquest model de convocatòria d’ajuts, o la viabilitat o l’estudi 
d’aquesta viabilitat.  Nosaltres, en el text anterior proposàvem “en el termini 
d’un mes tenir una proposta”, m’imagino... és igual, no ve de mig mes o un 
mes i mig, és a dir, durant el debat sobre el contingut dels pressupostos veure 
si tindrem aquesta... 
 
ALCALDESSA 
 
Correcte.  Jo entenc que és una voluntat que hi ha, que tots veiem que és una 
necessitat.  En tot cas el que haurem de mirar és si tenim prou recursos per 
finançar allò que calgui, eh?  Jo crec que va en aquesta línia.   
 
Per tant, si els hi sembla bé, passaríem a la votació.  Vots a favor de la moció 
amb la transacció?  S’aprova per unanimitat dels assistents. 
 
Es vota la moció amb la transacció, la qual s’aprova per unanimitat dels 
presents. 
 
El text aprovat és el següent: 
 
“PRIMER. Demanar al govern de la Generalitat de Catalunya com a 
Ajuntament i, alhora, a través de les entitats municipalistes FMC i ACM, a 
recuperar i desplegar en els següents exercicis pressupostaris les diferents 
modalitats d’ajuts i prestacions per a l’accés a l’habitatge i, amb prioritat, la 
convocatòria de subvencions a la rehabilitació. 
 
SEGON. Estudiar el cost, l’encaix pressupostari i la viabilitat de fer una 
convocatòria pública municipal d’ajuts a la Rehabilitació a tota la ciutat, perquè 
de forma preventiva incentivem la rehabilitació a la ciutat en el cas que es 
mantinguin els retalls pressupostaris de la Generalitat durant el 2012 pel que fa 



 

a la rehabilitació, prèvia elaboració des de l’Oficina Local d’Habitatge d’un 
document base del debat pressupostari municipal.” 

 
 18. MOCIÓ D’ICV PER A LA CONTINUÏTAT DEL MERCAT DE 

SEGONA MÀ I INTERCANVI A VILANOVA I LA GELTRÚ. 
 

ALCALDESSA 
 
Passaríem a la moció número 18.  Senyor secretari, si us plau. 
 
El secretari llegeix la part resolutiva de la moció següent: 
 
Atès que el 3 d’abril de 2011 s’organitzà com a iniciativa municipal el primer 
Mercat de Segona Mà i Intercanvi, a la plaça de les Casernes, des la Regidoria 
de Medi Ambient i el PINA . 
 
Atès que l’objectiu d’aquesta experiència era generar una nova manera de 
reduir residus, de reutilitzar i reciclar objectes a partir de l’intercanvi o la venda 
econòmica i de promoure el consum responsable. 
 
Atès que en l’actual situació de crisi econòmica pot ser també una manera 
alternativa de petita ajuda o suport a algunes economies domèstiques. 
 
Atès que es va constatar una bona participació ciutadana pel que fa a nombre 
de parades (sobre la seixantena) i pel que fa a visitants. 
 
Atès que les valoracions dels participants varen ser molt positives, tot 
recomanant i proposant la seva organització de forma continuada amb una 
periodicitat  bimensual o trimestral.  
 
Atès que l’organització i difusió d’aquesta activitat no suposa una càrrega 
pressupostària elevada per a l’Ajuntament. 
 
El grup municipal d’ICV proposa l’adopció del següent acord: 
 
“Reeditar, durant el proper mes de novembre, tot aprofitant el marc de la Fira 
de Novembre, el Mercat de Segona Mà i Intercanvi, mantenint la seva 
organització amb una periodicitat bimensual o trimestral.” 
 
 
ALCALDESSA 
 
Senyora Sánchez. 
 



 

IOLANDA SÁNCHEZ 
 
Bé, doncs el passat 3 d’abril es va organitzar, des de la Regidoria de Medi 
Ambient, i concretament també des del Projecte Integral del Nucli Antic, el 
Mercat de Segona Mà i d’Intercanvi.  Fonamentalment amb una idea de 
trans... de fer pedagogia, d’iniciar aquest canvi de pedagogia en la ciutadania 
en general, doncs sobre donar-li un nou ús als objectes, a evitar doncs tenir 
més residus i reutilitzar, reciclar, i sobretot anar així en aquesta idea doncs de 
que intercanviant, o venent de segona mà, doncs podem fer un model, un nou 
model econòmic i un consum responsable, no?  És una idea d’un mercat que 
no està tan pròpiament amb l’intercanvi, el valor és l’intercanvi, sinó els valors 
que ens transmeten sobre aquesta activitat. 
 
L’experiència va ser inclús allò sorpresivament un èxit, van participar una 
seixantena més o menys de participants, i es va fer doncs també una mena 
d’enquesta, de valoració dels propis participants, i tothom ens demanava o 
demanava doncs que es reedités aquest Mercat de Segona Mà i d’Intercanvi.  
Hi han experiències a la nostra comarca, a la ciutat doncs del costat nostre, 
Sitges, doncs també té una tradició, una llarga tradició també aquest mercat 
de segona mà, i a altres ciutats doncs evidentment que tenen aquesta... 
aquest tipo de mercat.  I per tant el que plantegem, fruit d’aquelles 
valoracions, doncs és que es fagi la reedició d’aquest mercat de segona mà.  
En tot cas es demanava que fos bimensual, trimestral... en tot cas aquí sí que 
jo crec que doncs es pot decidir la periodicitat, no?  I en tot cas sí que hem 
posat en la moció que en el marc de la Fira de Novembre podia ser doncs 
també un element per treballar allò, doncs això, la idea, els valors d’aquest 
consum responsable, però en tot cas també el Partit Socialista, en tot cas ja 
deixaré al ponent socialista que presenti la transaccional que ens ha fet 
arribar, però dir-lis que aceptaríem també la transaccional en aquest sentit.  
 
ALCALDESSA 
 
Gràcies, senyora Sánchez.  Senyor Munné. 
 
JAUME MUNNÉ 
 
Gràcies, senyora alcaldesa, senyora Iolanda.  Bueno, nosaltres evidentment 
estem... ens consta de que el dia 3 d’abril del 2011 es va fer aquest mercat 
d’intercanvi de segona mà, o mercat de segona mà i intercanvi, i que va ser 
pues, pues molt ben... diguéssim que hi va haver una alta participació i que va 
funcionar molt bé.  Aleshores, a partir d’aquí, pues clar, nosaltres no ens 
oposaríem de cap de les maneres a que es reedités un de nou aquest mercat.  
Per què?  Pues perquè realment la misió d’aquest mercat és totalment 
positiva.  El que passa és que per la nostra part voldríem que no es marqués 



 

exactament una periodicitat fixa degut a que en funció de les necessitats de 
cada moment i de la demanda que hi pugui haver en un moment donat, pues 
es pot espaiar o... o sigui, espaiar més o menys.  No sé si m’entén.  Si hi ha 
una resposta gran, pues es pot fer cada tres mesos, però si hi ha una resposta 
no tan gran, a l’igual és necessari fer-ho dos cops l’any o un cop l’any.  
Aleshores, en funció de com es vagi veient la situació, pues jo crec que és 
més convenient actuar.  Aleshores jo prefixar una periodicitat d’aquelles fixes 
de dir: cada tres mesos, cada quatre mesos... home, jo crec que no, que no ho 
veiem convenient, vaja.  Seria aquesta la idea. 
 
ALCALDESSA 
 
Molt bé.  Per tant, entenc que la posició és que s’acceptaria però modificant 
l’última part i deixant de banda la periodicitat, és a dir, senzillament anar veient 
i anar veient la conveniència de fer-ho més sovint o menys sovint.  La resta de 
contingut l’enteníem que s’accepta. 
 
IOLANDA SÁNCHEZ 
 
En tot cas disculpi que no havia fet referència abans que el senyor Munné 
m’havia fet arribar doncs també la idea de la transaccional i li havia comentat 
doncs que no li aceptava bàsicament, i explicaré el motiu, no és tant... creiem 
que és necessari posar una periodicitat, ens és igual si és de dos mesos o de 
tres mesos, però sí, perquè el funcionament d’aquests mercats normalment, i 
per les experiències que hi han en altres municipis, bàsicament inclús per 
l’eficiència i que hi hagin menys costos publicitaris, es tracta de marcar molt 
clarament de que hi ha una periodicitat.  És bastant el sistema de 
funcionament del mercat, tots sabem que al mercat s’hi va dissabte, que el 
tenim setmanalment, doncs una mica doncs aquest mercat és marcar-li 
aquesta tradició: doncs aquest mercat es farà cada dos mesos, tres mesos, 
doncs aquí sí que podem deixar marge a entre bimensual o trimestral, però sí 
que creiem en una periodicitat exacta.  Per tant, mantenim la moció doncs 
com està. 
 
ALCALDESSA 
 
Bé, en tot cas obriríem un torn de paraules.  Senyor... no desitgen...? 
 
SECRETARI 
 
Primer ha de parlar... acepten la transaccional i l’han d’explicar. 
 
 
 



 

ALCALDESSA 
 
Ah, vale, però la transaccional.  D’acord, gràcies senyor secretari. 
 
ORIOL ESCALAS 
 
Gràcies, senyora alcaldesa.  Simplement breument per explicar la 
transaccional.  L’únic que hem presentat una transaccional bàsicament o 
simplement per substituir, el que es deia del proper mes de novembre, i en el 
marc de la Fira, per dir “abans de final d’any”.  No perquè considerem que 
sigui una activitat incompatible amb la Fira, és a dir, considerem que pot estar 
molt bé i que la Fira a més a més pot fer una aposta estratègica o pot tenir un 
component d’economia social que pot ser molt interessant.  Però com que 
estem en aquest moment en procés de reconceptualitzar la Fira i el govern ha 
dit que planteja un nou model, consideràvem que és una activitat que pot tenir 
de moment existència per si mateixa i que no feia falta que sortís com a 
mandat del Ple que això anés dintre de la Fira de Novembre, perquè doncs el 
govern està fent ja el seu model i després ja el discutirem d’una manera més 
àmplia.  I d’aquí el sentit de la transaccional. 
 
ALCALDESSA 
 
Per tant, la senyora Sánchez... ha dit que l’acceptava, oi que sí? 
 
IOLANDA SÁNCHEZ 
 
Ja ho he dit abans, que aceptava que no cal que sigui durant el marc de la 
Fira de Novembre, mantenint la periodicitat. 
 
ALCALDESSA 
 
Molt bé, seria modificar la primera part.  Perfecte, gràcies.  Senyora Rius. 
 
MARTA RIUS 
 
Gràcies.  Bé, entenem que un mercat de segona mà o d’intercanvi fomenta un 
sistema alternatiu de transacció de mercaderies, per tant no podem fer una 
altra cosa que votar a favor d’aquesta moció, perquè creiem que és bo el 
foment d’un sistema alternatiu.  Tot i així, en el sentit també que es 
posicionava el Partit Socialista, no creiem que sigui necessari ubicar un 
mercat d’aquestes característiques especialment a la Fira de Novembre.  Per 
a nosaltres que s’hagi marcat com a fira multisectorial no vol dir que sigui un 
calaix de sastre, no vol dir que aquí s’hi puguin barrejar segons quines coses i 
sí que creiem que és important de marcar una periodicitat, com volia Iniciativa, 



 

com a mínim trimestralment.  Per tant, votarem a favor, tal i com s’ha 
presentat des del grup d’Iniciativa. 
 
ALCALDESSA 
 
Amb la transaccional del Partit Socialista. 
 
MARTA RIUS 
 
Sí. 
 
ALCALDESSA 
 
D’acord, gràcies.  Senyora Rodríguez. 
 
CARMEN MARÍA RODRÍGUEZ 
 
Sí, moltes gràcies.  Bueno, dir-los que trobem aquesta mesura molt positiva, 
econòmica, cultural i de fet, si la que es va produir a l’abril d’aquest mateix any 
va ser molt positiva per als ciutadans i ciutadanes que van participar, 
evidentment no ens neguem i votarem a favor.  Moltes gràcies. 
 
ALCALDESSA 
 
Molt bé, gràcies.  Senyor Escalas. 
 
ORIOL ESCALAS 
 
Gràcies, senyora alcaldesa.  Simplement per posicionar ja al grup, que votarà 
favorablement a la moció, perquè la iniciativa doncs va anar molt bé a l’abril, 
quan es va celebrar.  Considerem que és una bona iniciativa i també 
expresem la nostra posició sobre la periodicitat, que creiem que és 
fonamental, la periodicitat és el que fa que una iniciativa es consolidi i la fa 
identificable per part dels ciutadans.  Si no hi ha una regularitat darrere, és 
quan és més complicat que els ciutadans sàpiguen què té lloc a la nostra 
ciutat. 
 
ALCALDESSA 
 
D’acord, gràcies.  Senyor Munné, per posicionar el govern. 
 
 
 
 



 

JAUME MUNNÉ 
 
Gràcies, senyora alcaldesa.  La posició del govern pues serà definitivament 
pues aceptar, diguéssim, una periodicitat trimestral i veure com anirà succeint 
les coses i, en funció de com vagin succeint, pues ja s’optarà per derivar-ho a 
altres llocs.  O sigui, que acceptarem la proposta. 
 
ALCALDESSA 
 
D’acord, molt bé.  Pues per tant, si no hi ha més paraules, passaríem a la 
votació.  Vots a favor de la proposta?  S’accepta per unanimitat. 
 
Es vota la moció amb la transacció, la qual s’aprova per unanimitat dels 
presents. 
 
El text aprovat és el següent: 
 
“Reeditar, abans de finalitzar l’any, el Mercat de Segona Mà i Intercanvi, 
mantenint la seva organització amb una periodicitat bimensual o trimestral.” 
 
 

19. MOCIÓ DEL PSC PER UNA MILLORA DE LA INFORMACIÓ A LA 
CIUTADANIA. 

 
 
ALCALDESSA 
 
Passaríem a la següent moció.  Senyor secretari... 
 
El secretari llegeix la part resolutiva de la moció següent: 
 
La informació a la ciutadania és un aspecte fonamental de l’acció pública. 
Explicar-se, argumentar el perquè de les accions que es prenen, és 
imprescindible si es vol minimitzar la desafecció política que viu la nostra 
societat. La proximitat s’aconsegueix amb l’única eina que ens distingeix: la 
paraula.  
 
En les qüestions que afecten a la via pública aquesta necessitat encara resulta 
més peremptòria. Més enllà dels fulls informatius que es distribueixen entre 
veïnat, la resta de la ciutadania també demanda informació sobre unes 
decisions que, finalment, afecten a tothom.  
 
En poc més de cent dies d’ençà del nou govern municipal, no és la primera 
vegada que posem sobre la taula les contrarietats que generen algunes 



 

mesures que s’han adoptat: canvis de sentit a diversos carrers del centre 
sense un criteri general que permeti entendre el perquè d’aquests canvis, 
retirada d’una dotzena llarga d’aparcaments en superfície al carrer de Sitges 
pel simple fet que un cop al dia hi passa el camió d’escombraries, la recent 
cancel·lació de les últimes parades de la línia L3-L4 a la zona de la Masia 
Nova, etc.  
 
El calat d’aquestes accions no és menor i de cap de les maneres es poden 
“despatxar” amb una nota de premsa i un full distribuït hores abans entre els 
veïns directament afectats. Decisions com aquestes cal justificar-les, cal 
explicar-les. En definitiva, dialogar-les amb els interessats i amb el conjunt de 
la ciutadania. 
 
Deixar de tenir l’oportunitat d’aparcar davant de casa, haver de multiplicar els 
metres que cal recórrer per arribar a determinats indrets, deixar de tenir servei 
de transport públic!! Tot plegat mereix més cura i atenció per part dels 
responsables polítics municipals. 
 
Per tot això proposem l’adopció dels següents acords: 
 
“Demanar al govern municipal que intensifiqui les eines d’informació i 
comunicació social i el contacte amb els ciutadans afectats per les decisions 
que es prenen.”  
 
 
ALCALDESSA 
 
Senyor Carbonell. 
 
XAVIER CARBONELL 
 
Sí, gràcies senyora alcaldessa.  La informació a la ciutadania és un aspecte 
fonamental de l’acció política, crec que no descobreixo res, explicar-se, 
argumentar el perquè de les accions que es prenen, entenem que és 
imprescindible si es vol minimitzar, no?, el que coneixem com desafecció 
política o distanciament de la ciutadania vers l’acció dels polítics doncs que 
constatem tots que afirmativament viu la nostra societat, eh?  En aquesta 
moció fins i tot ens atrevim a afirmar que una de les eines primordials, 
imprescindibles per a aquesta acció, diguem-ne, per explicar-se, per contactar 
amb la ciutadania, doncs era la paraula, a banda, és clar, de la presència, 
lògicament. 
 
En les qüestions que afecten a la via pública, una competència d’estricte àmbit 
municipal, entenem que aquesta necessitat encara és més peremptòria, és 



 

més urgent, és més necessària, no?  I el que probablement ho podríem haver 
resolt amb un prec diguem-ne al govern, hem considerat fer-ho a través d’una 
moció, perquè són diversos els esdeveniments, fets, accions, que ha pres 
aquest govern en l’àmbit genèric o general de la via pública i han tingut 
incidència directament en la vida de cada dia dels ciutadans de Vilanova i la 
Geltrú. 
 
Aquí en la moció relatem algunes d’elles, com l’eliminació d’una dotzena llarga 
d’aparcaments en superfície al carrer Sitges, la qüestió de les línies d’autobús, 
de la L3-L4, i algunes altres, diguem-ne, que s’han anat produint.  També en 
el seu moment la qüestió del Pla de Pacificació, com queda, en quin sentit. 
 
Nosaltres entenem que tot plegat mereix alguna cosa més, diguem-ne, que 
una nota de premsa, o que un full informatiu penjat a la marquesina, o als 
portals, diguem-ne, d’aquells veïns directament afectats, no?  Entenem, i amb 
tota modèstia, que l’anterior govern si alguna cosa tenia des d’aquest punt de 
vista és que baixava a la realitat segur i quan prenia decisions d’aquest calibre 
que afecten a tants i tants ciutadans es trobava amb la gent, es trobava amb 
la gent, i s’hi parlava.  I aquest grup municipal no té constància de que això 
s’hagi produït en els fets que aquí es relaten.  No estem dient ni que el govern 
no parli, ni que el govern no es comuniqui, el que estem dient és que en 
aquestes accions concretes el govern ha fet ben poca cosa més que penjar un 
full informatiu i fer una nota de premsa.  Per tant, la moció, diguem-ne, és en 
aquest sentit, és en que el govern sigui més prolífic en la informació i en el 
contacte amb els veïns i amb el conjunt de la ciutadania i donar arguments, 
diguem-ne, que permetin entendre determinades decisions.  Gràcies. 
 
ALCALDESSA 
 
Molt bé, gràcies senyor Carbonell.  Senyora Glòria García. 
 
GLÒRIA GARCÍA 
 
Gràcies, senyora alcaldessa.  La posició del govern és evidentment li votarem 
que sí, votarem a favor, perquè entenem que és una moció presentada en 
positiu. Intensificar no vol dir que no existeixi, sinó que tot és millorable i en 
aquest sentit doncs evidentment humilment aquesta regidora li acepta els 
suggeriments, no sense abans fer-li unes matitsacions pels punts en concret 
que vostè menciona a la moció.  Dir-li que el Pla de Pacificació, estigui 
tranquil, senyor Carbonell, que no perilla.  Només s’han canviat dos sentits de 
dos carrers, no diversos, dos, té un número exacte.  Que han passat, 
evidentment, per la ponència tècnica de circulació i que evidentment han sigut 
a demanda dels propis veïns, perquè aquest govern no té interès en canviar 
sentits sense que hi hagi un sentit. 



 

 
Després, amb referència al carrer Sitges, doncs miri, comentar-li que en tot 
cas no són 12 llocs que s’han tret del carrer, sinó que al tram entre rambla del 
Castell i carrer Fanaler ja estava prohibit l’estacionament, i que llavors l’únic 
que s’ha tret ha sigut els aparcaments que hi havien entre el carrer Fanaler i 
carrer del Tigre, eh?  De la rambla del Castell al carrer del Tigre, que són 
quatre, perquè hi han molts guals amb la línia pintada de la plaça del davant.  I 
que a més més, curiosament, en tot cas aquesta decisió es va prendre el 2 de 
febrer del 2011, en la ponència tècnica, i va ser resolta pel regidor delegat en 
aquell moment, que devia ser el senyor Ruiz, imagino, perquè tinc aquí la 
ponència.  Si vol li llegeixo l’acord, que diu: “Prohibir l’estacionament al carrer 
de Sitges, entre la rambla del Castell i el carrer del Tigre, per tal de que pugui 
passar un camió de la brossa que realitza la recollida dels contenidors 
laterals”.  Llavors aquesta mesura s’ha hagut de portar a terme doncs ara fa 
un parell de mesos, perquè s’han de canviar els contenidors, s’ha de canviar 
els senyals, aquestes coses van a poc a poc, aquests són els protocols que 
vostès tenien establerts, eh?, nosaltres en 100 dies no hem pogut establir 
protocols nous, i llavors clar, això s’ha portat a terme sempre tenint present 
que es va aprovar al febrer. 
 
I després dir-li que home, en el canvi de les parades de bus, doncs home, 
sincerament, aquest govern no s’ha limitat a penjar tres o no sé quants ha dit 
de paperets a les bústies dels veïns afectats, sinó que ha penjat quatre 
Ajuntaments Informa a totes les parades que han desaparegut, a les que 
han... als llocs que serien les noves, s’ha informat evidentment a la zona 
d’influència, a tots els veïns afectats, però a més a més s’ha fet roda de 
premsa, amb ressò a la premsa local i a la comarcal, s’ha posat un banner a la 
web, s’ha repartit en tots els centres cívics des del dia 6 de setembre més de 
300 horaris amb les noves parades i els nous horaris, a les parades, com ja li 
he dit, també s’ha deixat... s’ha publicat un anunci al Diari de Vilanova i a més 
a més es van repartir els nous horaris amb els nous trajectes dins de 
l’autobús.  Amb això els usuaris, home, quan agafaven el bus, el conductor els 
informava.  A més a més s’ha trucat i s’ha enviat un correu electrònic a totes 
les associacions de veïns, és a dir que realment, excepte anar casa per casa, 
que també s’ha fet amb l’Ajuntament Informa, excepte trucar casa per casa als 
veïns, doncs home, sincerament, s’ha fet una tasca jo penso exhaustiva i tal 
qual es va informar a la Comissió Informativa.   
 
ALCALDESSA 
 
Gràcies.  Senyora Sánchez.  Fem una ronda d’intervencions.  Senyora 
Sánchez. 
 
 



 

IOLANDA SÁNCHEZ  
 
Doncs bé, per manifestar el vot favorable del nostre grup municipal a la moció, 
bàsicament perquè és en positiu.  Nosaltres entenem que és una eina bàsica 
la informació, que és una eina bàsica, no solsament la informació, sinó també 
la participació.  I en aquest sentit jo crec que la moció també va més enllà, o 
sigui, dintre del que... doncs és evident que tot és millorable i que evidentment 
doncs a la vida municipal totes les eines informatives que podem tenir i 
generar doncs poden ser doncs importants, crec que hi ha també una eina 
que és la... jo diria la física, el contacte, la relació doncs del govern, en aquest 
cas, que li toca doncs aquesta... doncs aquesta.... la representativitat del seu 
municipi, i la proximitat doncs amb el veïnatge, amb els representants legítims 
del veïnatge, evidentment no imagino que la regidora o el regidor doncs hagi 
d’anar porta per porta a explicar doncs personalment els canvis, però sí que hi 
ha una idea, i en aquest sentit crec que la moció doncs apunta aquesta idea, 
que no és exclusivament utilitzar els mitjans doncs digitals, notes de premsa i 
això, sinó que hem de trobar doncs els mecanismes de trobada amb els 
representants veïnals que té la ciutadania, i que en aquest sentit jo crec que la 
moció està demanant doncs intensificar doncs aquest contacte amb els 
representants veïnals, associatius i representatius que tenim a la ciutat.  I en 
aquest sentit doncs el nostre grup votarà favorablement. 
 
ALCALDESSA 
 
Gràcies, senyora Sánchez.  Senyor Font. 
 
MARC FONT 
 
Sí.  Bé, nosaltres no entrarem a valorar qui informa millor, si el govern actual, 
el govern anterior; en tot cas entenem que és una moció simbòlica, amb un 
acord un pèl eteri, però que entenem que neix de la voluntat doncs de fer 
arribar la informació d’allò que pot afectar el ciutadà i, per tant, des de la CUP 
hi votarem a favor, igual que estem a favor de que allò que diu el ciutadà arribi 
a l’Ajuntament, doncs de la mateixa manera que allò, aquelles decisions que 
pren l’Ajuntament arribin al ciutadà i sobretot a aquella gent que en surt més 
afectada.  Sabem que no és fàcil, que és complicat, que hi ha un públic a qui 
és més fàcil d’arribar i un altre a qui no ho és tant i per tant doncs creiem que 
és interessant això. Parla d’intensificar, fins i tot de mirar potser altres vies que 
no s’estan fent, però en tot cas doncs hi votarem a favor de la moció. 
 
ALCALDESSA 
 
Gràcies.  Senyor Rodríguez. 
 



 

SANTIAGO RODRÍGUEZ 
 
Gràcies.  Però també molt breument, no?  La moció demana que hi hagi més 
informació envers el ciutadà.  Nosaltres no podem dir altra cosa que 
efectivament sempre que hi hagi més informació serà positiu per al ciutadà.  
Gràcies. 
 
ALCALDESSA 
 
Perfecte, gràcies.  Entenc que demana el senyor Ruiz la paraula?   
 
JUAN LUIS RUIZ 
 
Sí, no, per al·lusions, més que res.  En tot cas la moció queda clara, és a dir, 
la moció del que parla és, no respecte pròpiament les actuacions que s’han 
fet, sinó respecte a la informació que s’ha donat a la ciutadania, no?  
Segurament van informant molt bé, però escolti’m, respecte al canvi de les 
parades d’autobusos hi ha hagut queixes per part de determinats veïns, 
estaven recollint signatures, i per tant l’únic que diem és que s’intenti millorar 
la informació que es dóna als veïns quan es canvien doncs home... es canvien 
uns elements, o determinades coses que afecten a la vida quotidiana de les 
persones.  I en tot cas vam poguer llegir que hi havia algun ciutadà que estava 
esperant a la parada, esperant a que vingués l’autobús, un autobús que no 
apareixeria mai perquè s’havia canviat la línia, no?  Per tant, en aquest sentit 
la moció era això, en reforçar la informació, no? 
 
Clar, respecte a les mesures pròpiament... ho dic perquè diu: és que això va 
ser aprovat al mes de febrer, si ningú qüestiona que s’hagin d’eliminar uns 
aparcaments al carrer Sitges, s’ha qüestionat la informació que s’ha donat al 
ciutadà.  En tot cas, d’un dia per l’altre es van trobar els veïns que no es podia 
aparcar ni estacionar.  És de l’únic que ens queixem.  No que si la mesura és 
encertada o no, segurament que era encertada perquè la va fer l’anterior 
govern, no?  Per tant, en aquest sentit no ho hem qüestionat.  És a dir, ho dic 
perquè sembla que es qüestioni la mesura i en cap moment s’ha qüestionat.  
 
Respecte al canvi de sentits, home, senyora regidora, deixi’m dir-li que és cert 
que va passar per la Comisió de Circulació, però també tal i com consta en 
una acta, una de les mesures, almenys una, els propis tècnics de la Comisió 
de Circulació discrepaven, i queda escrit.  Discrepaven de l’acció del govern.  
En tot cas va ser una mesura que el govern va decidir, doncs perquè uns 
veïns li havien demanat, però l’informe era desfavorable per part dels tècnics 
municipals.  Per tant, em sembla que també ha de quedar constància d’això.  
Ho dic perquè ha dit: ha passat per la Comisió de Circulació.  Sí, però en tot 
cas amb un informe desfavorable, almenys en una de les mesures.  Per tant, 



 

en aquest sentit jo em reitero, és a dir, el que és... el motiu de la moció és de 
millorar la informació cap al ciutadà, en cap cas es qüestionaven les mesures 
ni les actuacions preses. 
 
ALCALDESSA 
 
Molt bé.  Gràcies, senyor Ruiz.  Senyora García. 
 
GLÒRIA GARCÍA 
 
Sí, només per puntualitzar.  Perdoni, però en l’exposició de motius sí que hi ha 
queixa d’aquestes mesures en concret.  Llavors és per això que jo, clar, he 
explicat una per una les mesures que s’han portat a terme i el procés sempre 
en positiu d’informació, eh?, i no és, no és cap ànim d’aixecar polèmica.  Quan 
nosaltres vam informar, miri, a les parades que havien desaparegut hi havien 
papers i estava informat i senyalitzat.  Si alguna persona, doncs, cregui’m que 
em sap molt de greu, es va esperar esperant que vingués l’autobús i no va 
arribar, doncs cregui’m que em sap molt de greu, però es va esmerçar 
esforços perquè això no passés.   
 
Després dir-li també, ja aprofito que estic aquí, és veritat que el moviment 
associatiu per a aquest govern és també molt important.  Quan els veïns es 
van posar en contacte amb nosaltres, perquè és la eina, no tenien associació 
de veïns, no tenien cap mena d’organisme que nosaltres els poguéssim 
localitzar, des del servei de Participació se’ls hi ha assessorat perquè facin 
associació de veïns Masia Nova, i en aquestes estem: en els estatuts i en 
l’elaboració per tal de tenir mecanismes adients de comunicar.  Però és per 
aquest el motiu que es va contactar amb totes les associacions de veïns i amb 
els centres cívics per poder arribar al màxim de població que nosaltres 
pensàvem que era suficient, i que el temps i la premura doncs ens va portar a 
això.  I ja no tinc ganes d’entrar en més polèmiques perquè evidentment el 
que tots desitgem és quanta més informació tingui el ciutadà molt millor. 
 
ALCALDESSA 
 
Bé, gràcies senyora García.  Bé, jo crec que tots estem manifestant que 
sempre és millor, sempre és bo intentar millorar encara més la informació i, 
per tant, jo crec que en aquest sentit hauríem de votar la moció.  Vots a favor 
de la moció?  Vots en contra?  S’aprova per unanimitat dels assistents. 
 
Es vota la moció, la qual s’aprova per unanimitat dels presents. 
 
 
 



 

  20. MOCIÓ DEL PSC DE SUPORT A L’ESTAT PALESTÍ.  
 

 
ALCALDESSA 
 
Passaríem a la següent moció.  Senyor secretari... 
 
El secretari llegeix la part resolutiva de la moció següent: 
 
El proppassat 23 de setembre, Mahmud Abbas va presentar formalment al 
secretari general de les Nacions Unides la sol·licitud de l’Autoritat Nacional 
Palestina perquè l’Estat Palestí sigui considerat membre de ple dret a les 
Nacions Unides, el que implicaria un gran pas endavant en el reconeixement 
internacional d’aquest Estat. 
 
Per aconseguir-ho és necessari el vot favorable de l’Assemblea General, a 
proposta del Consell de Seguretat, on alguns Estats podrien vetar la decisió. 
 
Aquesta sol·licitud no contradiu la solució dels dos Estats i contempla el 
restabliment de les fronteres de 1967, d’acord amb la Resolució 242, de les 
mateixes Nacions Unides. A més, es presenta en un moment de paràlisi total 
de les negociacions entre israelians i palestins, anys després del 
descarrilament de les negociacions d’Oslo.    
 
Es tracta d’una aposta pacífica, generadora d’esperança, que és objecte 
d’atenció mundial. És obvi que implica certs riscos, doncs l’Autoritat Nacional 
Palestina haurà d’assegurar-se que les expectatives no es converteixin en 
frustració. Tot i això, aquest pot ser precisament un element que permeti 
desencallar la situació actual.  
 
La petició palestina constitueix, de fet, una aposta per rellançar el model de 
diàleg bilateral directe basat en la coexistència pacífica de dos Estats, en un 
moment on la Comunitat Internacional ha estat incapaç de trobar una altra via 
per rellançar el procés de negociació.  
 
El poble palestí porta dècades patint l’ocupació i la desproporció de la força 
israeliana, i esperant el compliment d’unes resolucions internacionals que mai 
arriba. Massa sovint, els mediadors internacionals i actors implicats no han 
estat a l’alçada, en contraposició a la solidaritat mostrada pels ciutadans i 
ciutadanes tant del nostre país, com de molts altres. 
 
Vivim un moment històric que pot sentar unes noves bases del procés de pau, i 
considerem que l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, conscient de la 
sensibilització ciutadana amb aquest procés, ha de pronunciar-se al respecte.  



 

 
Per això, i a la vegada que reconeix el dret d’Israel a viure en pau, el Grup 
Municipal Socialista proposa l’adopció dels següents acords: 
 
“PRIMER. Donar suport a la voluntat de l’Autoritat Nacional Palestina de 
constituir-se en el 194è Membre de Ple Dret de l’Organització de les Nacions 
Unides, d’acord amb els principis de la pròpia Carta de San Francisco i el Dret 
Internacional.  
 
SEGON. Donar trasllat d’aquest acord al Ministeri d’Assumptes Exteriors i de 
Cooperació.” 
 
 
ALCALDESSA 
 
Gràcies.  Senyor Llobet. 
 
GERARD LLOBET 
 
Gràcies.  Gràcies, senyora Lloveras.  Seré breu, perquè a l’exposició de 
motius crec que definim clarament el que demanem, que és el posicionament 
d’aquest Ple davant la sol·licitud de l’Autoritat Nacional Palestina per tal de 
que sigui reconeguda com a membre de ple dret de les Nacions Unides.  
Creiem que és un gran pas, que això pot significar el reconeixement 
internacional d’aquest Estat, evidentment sense contradiure les solucions que 
estan sobre la taula, que és que hi hagi dos estats, amb les fronteres que 
s’havien establert pels anys 60.  És una aposta que creiem que és pacífica, 
que és generadora d’esperança, que és objecte d’atenció mundial.  Hem de 
tenir en compte també el contexte en el que estem parlant, de la primavera 
àrab, de tot un context regional, que és un anhel també d’esperança de 
democratització de tots aquests països.   
 
I a més també constatem doncs que el poble palestí porta moltes dècades 
patint l’ocupació i la desproporció de la força israeliana, sobretot en aspectes 
que considerem que atempten als drets humans, com és el bloqueig en 
qüestions com el menjar o els medicaments, que és una qüestió bàsica i 
fonamental. 
 
I per tot això doncs demanem que aquest plenari es posicioni a favor 
d’aquesta sol·licitud, coneixent que la defensa dels drets humans ni comença 
ni acaba en aquest Ple municipal, però que crec que és un posicionament 
àmpliament majoritari de la societat i que crec que hi hem de donar suport.  
Gràcies. 
 



 

ALCALDESSA 
 
Gràcies, senyor Llobet.  Senyor Sánchez, per posicionar el govern. 
 
FRANCESC XAVIER SÁNCHEZ 
 
Sí, senyora alcaldesa, gràcies.  En tot cas, per donar suport a la moció. Com 
no podria ser d’una altra manera, aquest grup que representa el govern en 
aquest cas no pot fer una altra cosa que donar suport a tots aquells pobles 
que volen la seva llibertat, no?  Seria aquest poble, el poble saharaui, el poble 
kurd i d’altres pobles molt més propers, que esperem que en un futur no gaire 
llunyà també puguem manifestar el mateix. 
 
ALCALDESSA 
 
Gràcies, senyor Sánchez.  Paraules?  Senyor Claver. 
 
MANEL CLAVER 
 
Bé, ens posicionem a favor de la moció.  Entenem que, tal com s’ha dit en 
l’exposició de motius, aquest reconeixement que demana l’Autoritat Palestina 
ha anat acompanyada de propostes de diàleg i de coexistència pacífica.  Per 
tant, creiem que és un avenç per aconseguir uns drets del poble palestí, però 
també per portar la pau a l’Orient Pròxim.  Votarem a favor. 
 
ALCALDESSA 
 
Gràcies.  Senyor Arrufat. 
 
QUIM ARRUFAT 
 
Breument.  Entenc que el... entenem que l’objectiu final és que el Ple 
municipal de Vilanova es pronunciï a favor de Palestina.  Nosaltres discrepem 
fortament, eh?, de com ha arribat això a l’ONU, del paper que juga l’Autoritat 
Nacional Palestina il·legítimament governant a Palestina.  Discrepem de que 
l’ONU sigui cap espai de resolució d’aquest conflicte, per la història que 
arrossega, vull dir, s’ha mostrat repetidament incapaç de posar solucions i a 
més a més pensem que hi ha actors més propers que hi poden jugar un paper 
bastant més important que no... en aquest conflicte que no pas donar suport a 
aquesta moció, com és que l’Estat espanyol deixi de vendre armes a Israel, 
imposi... i col·labori en la imposició de sancions a Israel.  En tot cas en el 
nostre posicionament, la nostra comprensió del conflicte és que Israel no vol 
reconèixer l’Autoritat Palestina i que no hi ha en tot cas altres mesures que no 
siguin l’acció internacional sobre Israel per permetre que els palestins puguin 



 

existir amb una mínima dignitat.  Era una puntualització per donar igualment 
suport a la moció. 
 
ALCALDESSA 
 
Gràcies.  Senyor Rodríguez. 
 
SANTIAGO RODRÍGUEZ 
 
Gràcies.  En primer lloc, perquè vagi per endavant, eh?, si de la votació 
d’aquesta moció se n’haguessin de desprendre conclusions immediates 
nosaltres no tindríem absolutament cap mena de problema en donar suport en 
aquesta moció, per tal de que s’acabi el malson per a molts palestins i també 
per a molts israelians, no oblidem això, perquè d’això no en parla la moció, 
només parla de que l’Estat palestí ha estat agredit.  Sí, és cert, però també 
Palestina ha estat agredint, i això no ho podem ignorar.  I per tant aquesta és 
una primera realitat. 
 
La segona qüestió que a nosaltres ens crida molt l’atenció.  Amb el Partit 
Socialista Obrer Espanyol és difícil arribar a acords, però a vegades el Partit 
Popular arriba a acords amb el Partit Socialista Obrer Espanyol, i en aquest 
sentit el Partit Popular va arribar a un acord amb el Partit Socialista Obrer 
Espanyol de la mà de la ministra d’afers exteriors respecte d’aquesta qüestió, 
que era la de donar suport a que Palestina fos considerat un Estat observador 
no membre de les Nacions Unides.  Però vet aquí que quan el Partit Socialista 
arriba a un acord amb el Partit Popular, després per sota es dediquen a 
presentar mocions als ajuntaments demanant exactament el contrari d’allò que 
han acordat amb qui sigui, ara amb el Partit Popular, en altres moments amb 
altres forces polítiques, no?  Per tant, permetin-me que els hi digui també que 
ens sobta molt que el Partit Socialista presenti aquestes mocions en el Ple.  
Per tant, fent aquestes consideracions, el nostre grup s’abstindrà en aquesta 
votació, amb el convenciment de que el fet de no votar-la a favor no 
representarà, ni molt menys, ojalà que sí, ni molt menys la fi del conflicte a 
l’Orient Mitjà.   
 
ALCALDESSA 
 
Gràcies, senyor Rodríguez.  Senyor Llobet. 
 
GERARD LLOBET 
 
Sí, molt breument.  Conscient del posicionament que puguin tenir en altres 
instàncies els nostres respectius partits, però jo crec i considerem que és una 
sol·licitud que avança, que pot aportar que es desencalli el procés de pau que 



 

està encallat i que la comunitat internacional ha estat incapaç d’aportar 
solucions, per això mateix crec que és una aposta arriscada, però que pot 
portar al que repeteixo, a aquest desig, a aquest anhel de pacificació i de 
democratització i de la via pacífica entre els dos estats. 
 
ALCALDESSA 
 
Sí, senyor Rodríguez. 
 
SANTIAGO RODRÍGUEZ 
 
Molt breument.  Escolti’m, no, li repeteixo, si de votar aquesta moció 
tinguéssim el convenciment que es desencallaria el procés de pau, no tingui el 
més mínim dubte de que nosaltres la votaríem a favor.  Però suposo que 
alguna cosa deu saber la ministra d’Assumptes Exteriors, que a més a més és 
del seu partit, no del meu, quan recomena al principal partit de l’oposició de 
tota Espanya que adopti una postura conjunta que és la de reconèixer 
Palestina com un Estat no... observador no membre.  Per tant, això és lo que li 
vinc a expresar. 
 
ALCALDESSA 
 
Bé... ara li dono la paraula, senyor Elena, només voldria matisar que estem al 
Ple de l’Ajuntament de Vilanova i que, per tant, jo em cenyiria una miqueta a la 
moció.  Gràcies. 
 
Senyor Elena. 
 
JOAN IGNASI ELENA 
 
Bé, si es tracta de que les mocions es votin a favor o en contra en funció de si 
el seu contingut resoldrà problemes mundials, home, probablement n’hi haurà 
moltes, moltes que no votarem, perquè malauradament la bona voluntat del 
sistema aquí no es resolen moltes coses que ens agradaria que es 
resolguessin.  Però home, deixi’ns que, com a representants dels vilanovins i 
vilanovines, molts dels quals estan inquiets, solidaritzats amb el drama que viu 
el poble palestí, puguem expresar que la seva veu aquest suport. 
 
Per altra banda, nosaltres poc, allò que ens dóna la nostra capacitat, pensem, 
i si el nostre partit a l’àmbit, en un altre àmbit, té una posició diferent i el nostre 
grup té una opinió sobre un particular concret, ho tirem endavant.  I cada dia 
més.  Per tant, respecti la nostra posició, del grup municipal socialista a 
Vilanova i la Geltrú, és aquest tema, és així, i tampoc pensi que a partir d’ara 
votarà vostè resolucions només en funció que es resolguin els problemes com 



 

a conseqüència de la moció, perquè probablement algunes que vostè ha 
presentat i darrerament, sobretot en precampanya, que n’hi ha, tantes que van 
presentant, no les faran.  Per tant, en aquest sentit, escolti’m, deixi’ns 
presentar les que ens sembla. 
 
ALCALDESSA 
 
Molt bé.  Li passo la paraula i ja és l’última intervenció que fem sobre aquest 
tema i tanquem aquest tema. 
 
SANTIAGO RODRÍGUEZ 
 
Gràcies, senyora alcaldesa.  Només per expresar, faltaria més, el respecte 
més absolut a les decisions que vostès com a grup municipal desitgin prendre.  
Respectin vostès també que nosaltres vulguem continuar sent coherents amb 
lo que diem a Vilanova, a Madrid o a l’ONU.  Gràcies. 
 
ALCALDESSA 
 
D’acord.  Moltes gràcies.  Passaríem a la votació de la moció, per tant.  Vots a 
favor de la moció?  Vots en contra?  Abstencions?  Queda aprovat amb 21 
vots a favor i 3 abstencions. 
 
Es vota la moció, la qual s’aprova amb el resultat següent: 
 
  Vots a favor: CIU, PSC, CUP i ICV (21) 
  Abstencions: PP (3) 
 

 
  21. MOCIÓ DEL PSC SOBRE EL CALENDARI D’OFERTA DE PLACES 

PÚBLIQUES A LA RESIDÈNCIA DELS JOSEPETS I AL CENTRE 
DE DIA DEL CAPI BAIX A MAR. 

 
ALCALDESSA 
 
Passem a la següent moció.  Senyor secretari. 
 
El secretari llegeix la part resolutiva de la moció següent: 
 
La Residència Els Josepets forma part de l’equipament públic anomenat La 
Plataforma Centre Multiserveis i consta de 132 places, de les quals un 70% 
són de cobertura pública per part de la Generalitat de Catalunya, segons 
consta al conveni signat el 14 d’octubre de l’any 2005 entre el Departament de 
Benestar i Família de la Generalitat de Catalunya, la Fundació Hospital 



 

Comarcal Sant Antoni Abat, el Consorci de Serveis a les Persones i 
l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. 
 
Posteriorment, el dia 13 de febrer de 2008, el secretari general del 
Departament d’Acció Social i Ciutadania reafirma el compromís de la 
Generalitat de Catalunya de concertar el 70% de les places de la Residència 
ubicada a la Plataforma i, finalment, el 15 d’octubre de l’any 2008 se signa un 
nou conveni entre l’Institut Català d’Assistència i Serveis Socials (ICASS) i el 
Consorci de Serveis a les Persones, on es concreta i ratifica novament el 
compromís de concertació del 70% de les places de la Residència, o sigui, un 
total de 92 places públiques. 
 
El passat dijous 22 de setembre va aparéixer en un mitjà de comunicació local 
la notícia que el Consorci de Serveis a les Persones de Vilanova i la Geltrú ha 
arribat a un acord amb la Generalitat de Catalunya per a la concertació de 40 
places públiques, que es podrien ocupar a finals d’aquest any o principis de 
l’any vinent. En aquesta mateixa notícia, el regidor de Serveis Socials 
expressa la seva satisfacció per haver aconseguit augmentar de 30 a 40 les 
places concertades per a l’any 2012 i anuncia que es demanaran 40 noves 
places per a finals de l’any 2012, la qual cosa faria un total de 80 places en 
lloc de les 92 compromeses, tot plantejant un calendari que queda lluny de 
donar resposta a les necessitats actuals de la població de Vilanova i la Geltrú i 
comarca. 
 
Per altra banda, a la notícia apareguda no es fa esment de les 15 places 
públiques previstes al Centre de Dia del CAPI Baix a Mar, compromeses per la 
directora general de l’ICASS en un escrit remès a l’Ajuntament de Vilanova i la 
Geltrú el 23 de novembre de 2009, on especificava que era “d’acord a les 
dades recollides sobre les necessitats i demandes al territori d’influència”. 
 
Per tal de valorar el sentit d’aquests fets, cal remarcar que els compromisos 
de la Generalitat de Catalunya referents al concert de places públiques de 
residència a La Plataforma i de centre de dia al CAPI Baix a Mar, expressats 
en els diferents convenis i escrits esmentats, no són fruit de la discrecionalitat 
o caprici, sinó que estan basats en la planificació de recursos realitzada per la 
pròpia Generalitat i, per tant, en les necessitats de les persones de la nostra 
ciutat i comarca. 
 
A més, en el cas de la residència cal tenir present que a la necessitat de 
noves places s’ha d’afegir la situació d’aquelles famílies vilanovines que 
reclamen, i estan esperant des de fa temps, poder apropar els éssers estimats 
ingressats en residències ubicades en altres municipis per manca de places 
públiques a la nostra ciutat. És per aquest motiu que considerem tan important 
disposar al més aviat possible del concert de la totalitat de les places previstes 



 

a la Residència i no haver d’esperar a finals de l’any 2012 per obtenir un 
recurs tan necessari a la nostra ciutat. 
 
En base als motius exposats, i per tal de donar suport al govern de Vilanova i 
la Geltrú en la demanda del concert de la totalitat de les places públiques 
compromeses per part de la Generalitat de Catalunya, el Grup Municipal 
Socialista proposa al Ple l'adopció dels següents  
 

ACORDS: 
 
“PRIMER. Sol·licitar a la Conselleria de Benestar i Família el compliment dels 
compromisos establerts en els diferents convenis i acords signats referents al 
concert de 92 places públiques a la Residència de la Plataforma Centre 
Multiserveis i 15 al Centre de Dia del CAPI Baix a Mar. 
 
SEGON. Sol·licitar a la Conselleria de Benestar i Família la concreció d’un 
calendari d’execució d’aquests compromisos i, en tot cas, de les 15 places del 
Centre de Dia del CAPI Baix a Mar i les primeres 40 places de la Residència 
abans de desembre de l’any 2011, i les 52 restants durant el primer trimestre 
de l’any 2012. 
 
TERCER. Traslladar aquests acords al conseller de Benestar i Família i a tots 
els grups parlamentaris del Parlament de Catalunya.” 
 
ALCALDESSA 
 
Gràcies.  Senyora Grifell. 
 
ENCARNA GRIFELL 
 
Gràcies, senyora alcaldesa.  Bé, el motiu d’aquesta moció, diguem la intenció 
és bàsicament donar suport al govern en el sentit de demanar a la Conselleria 
i a la Generalitat de Catalunya que es compleixin aquells compromisos i 
aquells acords que s’havien pres amb relació al que són les places públiques 
de la residència de la Plataforma de Serveis i en el Centre de Dia del CAPI de 
Baix a Mar. 
 
A vere, bàsicament els compromisos que estaven establerts ja vénen del 
2005, en el cas de la residència, i es van ratificar l’any 2008 i després una 
altra vegada l’any 2009.  Llavorens el que aquí ens... aquí volem fer esment 
són als compromisos del que seria el conveni de les places per tal que la 
residència pugui ofertar aquestes places públiques a la població i a la 
comarca.  En quin sentit, que aquí, tal com es va... tal com va quedar va sortir 
publicat, i tal com després posteriorment ens va comentar el regidor senyor 



 

Sánchez, aquí en aquest any s’han compromès per 40 places, quan la totalitat 
inicialment, segons els convenis signats, eh?, són 92, que després sembla ser 
que també poden arribar a ser 98, però que clar, que en aquest cas posaven 
aquest any, a finals d’aquest any o començaments de l’any que ve les 40 
places, i després la resta, les 40 restants a finals del 2012.  Llavorens això 
clar, eren 40 i 40 són 80, llavors faltaven aquí o 12 o 18, d’alguna manera, no?  
Que aquí podia haver-hi algun error en el que era el número que sortia. 
 
I després, a banda del número de places, seria els compromisos en quant al 
calendari.  El calendari, perquè estava previst que estessin, sobretot al 2011, 
el màxim número de places, i clar, ens sembla que a finals del 2012 és una 
mica massa enllà, és una mica exagerat en el sentit de poder tenir aquestes 
places abans.  Per què?  Bàsicament perquè les necessitats hi són, perquè 
les places estaven fetes en base a necessitats que hi havia ja calculades per 
la pròpia Generalitat.  I després perquè són compromisos lligats també a 
inversions i, per tant, és necessari que les tinguem al més ràpid possible per 
donar resposta a les necessitats de la gent i després també perquè estan 
lligades en aquestes inversions. 
 
I després perquè clar, ja sabem que òbviament la situació econòmica està 
com està, que els convenis estan com estan, però pensem que és una qüestió 
de prioritats, i llavors el que demanem una mica amb això és que es prioritzi 
aquest territori. 
 
I en quant a les places del Centre de Dia del CAPI de Baix a Mar, que sembla 
com si no estessin ara previstes, per la informació que ens va donar el regidor, 
clar, allà hi havien 15 places públiques de centre de dia, que el que pretenien 
era, a banda de donar resposta a les necessitats de la població de la zona de 
mar, era també fer un equilibri de serveis i per tant posar els serveis en el barri 
de Mar, que és el que s’ha anat fent també mica a mica en diferents aspectes.  
Llavors, per tant, aquí també el que demanem és que es pugui ofertar les 15 
places del Centre de Dia, perquè ademés també hi ha gent que ho està 
demanant a vere quan es tornen a obrir les places del Centre de Dia de Baix a 
Mar, i ademés també perquè aquí estem parlant també de model.  En el cas 
del CAPI de Baix a Mar estem parlant d’un model d’atenció integral, que 
pensem que és un model pioner a Catalunya, que el vénen a veure de 
diferents llocs i, per tant, també pensem que és un punt important. 
 
En resum, el que demana la moció és que es compleixin els compromisos que 
estaven establerts des del 2005 en el que són les places del Centre de Dia i 
després posteriorment amb el CAPI, i després també que es compleixi el 
calendari previst, que com que no pot ser segurament el que estava 
inicialment previst, sí al més aviat possible.  I després, sobretot perquè 
nosaltres pensem que el... a vere, una mica ja sé que dirà que ara no és 



 

possible que ens ho donguin aquest any, per tot això... naturalment, perquè 
això ho vam estar comentant també a la Comisió Informativa, però el que 
pensem és això que sí que la nostra responsabilitat és, com a Ple d’aquesta... 
d’aquest Ajuntament, doncs poder donar diguem el suport, que tingui una eina 
el govern de la ciutat per anar a reclamar o a demanar les places aquestes 
amb el calendari previst.  I per això demanem també el suport de la resta de 
grups municipals.  Moltes gràcies. 
 
ALCALDESSA 
 
Gràcies, senyora Encarna Grifell.  Senyor Sánchez. 
 
FRANCESC XAVIER SÁNCHEZ 
 
Gràcies, senyora alcaldesa.  Senyora Grifell, li anunciem que el govern votarà 
a favor de la seva moció, però m’agradaria doncs puntualitzar algun dels 
temes que vostè comenta; bàsicament, més que no pas amb els acords, que 
podríem estar d’acord, a l’exposició de motius, que hi ha algunes coses que 
considerem que no s’ajusten exactament a la realitat, no? 
 
Primer una cosa de matís, eh?, aquí diu que va aparèixer a un mitjà de 
comunicació.  Jo això ho puc documentar.  Tenen informació prèvia vostès a 
que aparegués... sí, sí que la tenen, perquè els hi vaig enviar un mail, sí... 
deixi’m acabar d’explicar-li, senyora Grifell.  Perquè el mateix dia que aquest 
regidor va ser informat per part del Departament de la bona notícia, perquè li 
explicaré perquè és una bona notícia, del conveni interadministratiu i la 
possibilitat de firmar-lo, jo mateix vaig donar indicacions als tècnics que 
transmetessin, per un motiu de necessitat, perquè havíem de presentar doncs 
la sol·licitud dos dies després, i per tant, abans de que aparegués a qualsevol 
mitjà de comunicació vostès tenien un mail d’aquest regidor que els informava 
exactament de com havia anat la reunió.  Ho dic per matitsar-ho, perquè no 
apareix, i també volia comentar-ho. 
 
Dos coses més amb relació a matisos i després l’explicació del perquè crec 
que és un bon acord i que no contradiu en cap cas doncs els acords o els 
compromisos que hi havia anteriorment, no?  Un altre matís és que aquí 
falta... vostès, no és que s’ho deixin, eh?, però falta posar també que a part de 
les 40 places que a través d’un conveni interadministratiu hi haurà per a la 
residència, 22 places més també per al Centre de Dia.  I és veritat, amb el que 
diu vostè, que faltarà veure com es distribueixen, perquè en aquests moments 
ja tindrem 20 places concertades, més les 22 conveniades, que no és 
exactament el mateix i que voldré explicar-ho perquè tothom també ho sàpiga.  
És que en aquestes 22 places, diguem un aclarament, per nassos haurem 
d’obrir el Centre de Dia del CAPI, perquè és que ja no ens hi cap la gent 



 

gràcies al bon servei que es dóna al Centre de Dia d’aquesta ciutat i que 
evidentment no és gràcies a aquest equip de govern, sinó a tota la trajectòria 
que la Plataforma ja porta en el seu funcionament, doncs tenim over booking, i 
això ho sap vostè i per tant és evident que haurem d’obrir-la, eh?, en aquest 
sentit. 
 
Explicar-li una altra cosa, eh?  Quan... el que vem acordar l’altre dia amb la 
Generalitat jo crec que és un gran acord, per un motiu, perquè no estem 
parlant única i exclusivament de places públiques, que vostè coneix que hi 
poden haver places a través d’un conveni, després hi han les places 
vinculades.  Unes no neguen les altres, eh?, i per tant ara el que sí que 
disposarem de forma immediata, perquè estem parlant d’abans del 15 de 
desembre, són... assegurarem de les 98 places públiques que disposa 
aquesta residència, 40 seran a través d’un conveni interadministratiu.  És a 
dir, directament la Generalitat, perquè quedi clar, ens les compra aquestes 
places, per tant les tindrem cobertes sempre.  Això no nega, perquè en el 
moment... la normativa, vulgui o no vulgui la Generalitat, això ja és una altra 
cosa, ja no és un tema de voluntat política, la normativa permet que en el 
moment en què tu tens un conveni interadministratiu, i per tant estàs ja inscrit 
com a residència pública i per tant pots disposar de places, qualsevulga 
persona doncs que tingui en aquell moment ja reconeguts tots els tràmits 
necessaris des del punt de vista de dependència, i que ja tingui doncs una 
plaça vinculada, en aquest cas otorgada, pot demanar el trasllat a la nostra 
residència.  D’aquests en tenim moltíssims, senyora Grifell, vostè ho sap com 
jo.  Per tant, potser li demanarem això a la Generalitat, això que vostè diu no 
només li demanarem sinó que ho reafirmarem, però és que ens podem trobar 
amb, espero, la bona notícia que quan li demanem ja la tinguem coberta.  
Perquè a part de les... torno a dir, a part de les 40 que ja tenim assegurades, 
amb la llista d’espera que tenim i amb les places vinculades de gent que ja 
està en altres residències, és molt probable, gent que bàsicament és gent de 
Vilanova, que per motius doncs que no hi havia oferta doncs han tingut que 
anar a altres residències, en aquests moments aquesta gent doncs, un cop 
tinguem el conveni, no abans, això també és cert, un cop tinguem el conveni 
signat –també li vull manifestar una altra cosa en aquest sentit-, doncs un cop 
tinguem el conveni firmat podran demanar aquesta incorporació a la nostra 
residència i, per tant, aquest nombre que és cert, al final no són 92 sinó que 
podem arribar fins a 98, és possible que puguem disposar de totes aquestes 
places. 
 
Per altra banda, li volia comunicar en aquest mateix sentit doncs això, que els 
compromisos –ho dic també perquè sigui clar-, aquests compromisos 
existeixen, van vinculats a una obra, feta i realitzada, però també compartirà 
amb mi que aquests compromisos no eren compromisos pressupostaris, eren 
compromisos, eh?, i que per tant la plasmació d’aquests compromisos es 



 

donen en els moments que pertoca.  Jo crec, sincerament, eh?, entenc que 
vostès no tinguin perquè reconèixer-ho, eh?, no els hi demano, ni molt menys, 
i els hi agraeixo fins i tot doncs la seva moció per tal de donar suport al govern 
en les seves negociacions.  Però entenc que és un molt bon acord.  Només 
cal mirar el nostre entorn i veure quins altres ajuntaments estan podent, en 
aquests moments, firmar convenis interadministratius.  Torno a dir, això ens 
assegura una part de les places.  No vol dir que no puguem disposar d’altre 
tipus de places públiques a través de la pròpia persona.  És evident que no 
són exactament la mateixa, però ens podríem trobar amb aquesta singularitat.  
Tot i això, com considerem que és més positiu encara disposar de totes les 
places que puguem des del punt de vista d’un conveni interadministratiu públic 
en aquest cas, doncs evidentment no només subscriurem això, sinó que els 
tècnics que em van acompanyar a la reunió que vaig mantenir amb el 
Departament per tal d’arribar a aquest acord ja saben, i així se’ls hi ha 
traslladat, i properament tant l’alcaldesa com jo mateix anirem a veure el 
conseller del ram, saben que no defallirem en la voluntat de demanar, no... ho 
dic perquè també hi ha una altra cosa, hi han dos coses que deuen ser algun 
error tipogràfic, eh?, hi ha una que diuen vostès que han aconseguit 
augmentar de 30 a 40 les places concertades per a l’any 2012.  No, jo vaig dir 
per al 2011, potser no se’m va entendre bé però a la línia... vostès diuen això, 
i no, no, no per a l’any 2012 sinó aquest concert és per al 2011 i jo vaig dir no 
40 places més, vaig dir més del doble.  Que potser es van quedar amb el 
doble, però el més també el vaig incorporar al meu discurs. 
 
Però en tot cas agrair-lis, torno a dir, la voluntat positiva de la moció, perquè 
no només ara, sinó vostè ja m’havia traslladat que era aquesta la voluntat, i 
només faltaria, i agrair doncs el suport del seu partit, de totes les negociacions 
que estem duent a terme amb la Generalitat. 
 
ALCALDESSA 
 
Molt bé, gràcies, senyor Sánchez.  Entenc que obrim un torn de paraules i 
després... senyora Sánchez. 
 
IOLANDA SÁNCHEZ 
 
Bàsicament per anunciar el vot favorable del nostre grup municipal i per una 
qüestió que és clara, vull dir, és que tingui el suport de tot aquest consistori en 
la línia de que es compleixin allò que ja ha estat acordat, no?, i que crec que 
doncs ha de ser molt positiu.  Perquè, sap què passa?, i és així, i no voldrem 
dir que ara el govern de la Generalitat tracti pitjor o millor a la nostra ciutat i a 
la nostra comarca.  En tot cas veiem que la realitat del govern de la 
Generalitat actual és que va anunciant dia darrere dia retalls.  Acabem 
d’aprovar doncs un conveni de l’Escola de Música, acabem de presentar una 



 

moció doncs en la que anunciàvem doncs claríssimament que no hi havien 
subvencions per a la rehabilitació, i tant de bo doncs realment doncs allò que 
ja està pactat, signat, acordat, doncs es realitzi.  I aquesta, diguem-ho així, 
malfiança dels grups municipals, bueno doncs per aquesta escalada de 
renúncies, i perquè històricament –i els hi volem dir així, amb tota claredat- 
doncs és que els governs de la Generalitat a la nostra ciutat i a la nostra 
comarca no ens ha tractat allò... i vull referenciar-ho doncs ho diuen els propis 
facultatius del Consorci Sanitari del Garraf, no?, en el comunicat que feien 
aquesta mateixa setmana en el diari, vull dir que no és una valoració 
exclusivament política, sinó que és en aquesta qüestió.  I entenem doncs que 
en aquí sí que necessitem un pacte de totes les forces polítiques per anar a 
demanar i a exigir, en aquest cas, al govern de la Generalitat actual, doncs 
que, que ja no passem més, que no passem més, que no volem aquesta 
situació.  Perquè els retalls ja els hem tingut històricament, i en aquest sentit 
doncs ara doncs la nostra comarca no ha d’estar doncs o continuar sent 
vulnerada, no?  Perquè ho deien, no?, doncs les comarques properes a la 
nostra tenen una millor consideració en el pagament per càpita, és a dir, en 
els recursos econòmics que es destinen a la sanitat per habitant.  I en aquest 
sentit doncs no pot passar, no ens pot passar més. 
 
ALCALDESSA 
 
Gràcies, senyora Sánchez.  Paraules?  Senyor Arrufat. 
 
QUIM ARRUFAT 
 
Sí, bé, sobren més paraules.  Nosaltres entenem que el govern deu haver fet 
el que ha pogut amb la situació de retallades de la Generalitat. De fet, amb la 
marea de retallades encara ens sorprèn que hagi pogut d’alguna manera fixar 
la quantitat de places que s’han arribat a fixar.  Entenem que no era el 
desitjable i que aquesta moció serveixi per portar-la com a documentació 
annexa a les negociacions i que no se n’oblidi ningú de que el Ple estarà 
darrere, aquest any i el que ve, quan s’hagi de tornar a negociar a veure què 
cau l’any que ve. 
 
ALCALDESSA 
 
Gràcies.  Senyora Rodríguez. 
 
CARMEN MARÍA RODRÍGUEZ 
 
Bé, per reiterar-nos i, com molt bé ens han dit els altres regidors, que aquest 
projecte és molt positiu per a la ciutat, la gent en tenia moltes ganes i si s’està 
arribant a les negociacions amb la Generalitat i està tot començant a funcionar 



 

perfectament, evidentment, i bueno, reiterar el que ha dit el senyor Arrufat de 
que totes les forces polítiques estarem a favor d’aquest projecte tan beneficiós 
per a la ciutat.  Moltes gràcies. 
 
ALCALDESSA 
 
Gràcies.  Senyora Grifell. 
 
ENCARNA GRIFELL 
 
Gràcies.  A vere, una mica per anar contestant aquests diferents matisos, eh?  
Jo agraeixo també el posicionament favorable de tots els grups i també del 
govern, però li vaig contestant les diferents coses.   
 
Quan aquí posa lo del mitjà de comunicació és perquè aquí no diu si vostè ho 
va dir abans o després, vostè ho va... estava penjat en la pàgina web de 
l’Ajuntament i ens va enviar el correu per demanar que ho demanéssim.  Al 
mitjà de comunicació va sortir després, però aquí ja per això no he posat que 
ho posava abans o després, però sí que en la pàgina web de l’Ajuntament ja 
estava penjat abans de que nosaltres diéssim res, eh?  Això per un cantó. 
 
Després, per un altre cantó diu: les 22 places del Centre de Dia de la 
Plataforma.  Naturalment, les 22 places del Centre de Dia de la Plataforma, 
aquí ja no posa res, perquè són les compromeses, diguem.  En els convenis el 
Centre de Dia són 42 places, per tant 20 que ja n’hi havia i les 22 d’ara, 
diguem, ja són les 42, per això aquí ja no posa res, perquè naturalment 
aquestes són les que ja estaven, ja hi constava, diguem. 
 
I després un altre tema.  A vere, lo del tema del que vostè diu que és un bon 
acord.  Naturalment que és un bon acord, eh?, tal com estan les coses és un 
bon acord, però el que no és cert és de que aquestes places l’acord fos de 
places vinculades.  Lamento que sigui un tema una mica tècnic, però no és, 
no eren ja de places vinculades, sinó que a l’acord ja eren de les places 
conveniades, les places concertades amb conveni.  Per tant, l’acord ja era 
d’entrada no seran places diguem vinculades, sinó que seran places públiques 
d’aquest, amb conveni entre administracions.  Que per això també es feia a 
través del Consorci de Serveis a les Persones, consorci públic de caràcter 
local.  Per tant, home, naturalment som conscients que ara costa molt que 
donguin aquests diguem... el concert, però és que clar, aquest era... estava 
tan lligat a tot el projecte, creiem que d’entrada ja eren totes les places 
considerades ja com a places de conveni.    
 
I després les necessitats, naturalment; per això insistim en el tema de les 
places, perquè les necessitats les coneixem i molt bé.  I perquè clar, la gent 



 

que està esperant portar els seus familiars de fora per aquí, quan vam estar 
fent tota la difusió de la informació, clar, és increïble la cantitat de gent que 
està esperant per a aquestes places.  Per això insistim: una, per les 
necessitats, i dues, perquè això, perquè està lligat a tot el tema de les 
inversions.  Per això ho volíem matisar també aquests temes. 
 
ALCALDESSA 
 
Gràcies, senyora Grifell.  Senyor Sánchez. 
 
FRANCESC XAVIER SÁNCHEZ 
 
Sí, no, absolutament d’acord, senyora Grifell.  Jo, per contestar la senyora 
Sánchez, ho dic perquè, sap què?, és que porto tot el Ple escoltant això de les 
retallades, sap?, i arriba un moment... ho dic perquè també és... vull dir, dóna 
la sensació que vostès, el seu grup, eh?, en aquest cas, no vostè, 
evidentment vostè no, no hagi governat mai a la Generalitat.  Vull dir que 
l’actual govern de la Generalitat hagi arribat i per ciència infusa s’hagi trobat la 
situació que s’ha trobat.  Home, deixi’m dir-li com a mínim, i crec que després 
d’haver escoltat doncs contínuament l’efecte aquest de les retallades, doncs 
que alguna, alguna, jo no dic que gaires, eh?, però alguna responsabilitat 
tenen els que hi havien abans.  Ho dic perquè les herències tenen aquest 
problema, i és que són herències, són quantificables, són demostrables i 
produeixen efectes a posteriori als seus hereus, que en aquest cas és el 
govern actual de la Generalitat. 
 
 I dos: senyora Sánchez, vostè ha fet una barreja aquí de dos temes diferents.  
Perquè vostè ara aquí ens ha llegit un tema relacionat amb el Consorci 
Sanitari del Garraf, que no té res a veure amb el Consorci de Serveis a les 
Persones.  Però li agraeixo la seva intervenció perquè igual que vostè 
manifesta doncs que els professionals han fet aquest comunicat, si va una 
mica més enllà de la notícia, és a dir, una mica més a dalt, potser veurà que 
també aquests mateixos sanitaris han firmat un acord, els treballadors, eh?, i 
jo els hi vull reconèixer públicament l’esforç que han fet els treballadors, 
perquè no l’ha fet aquest equip de govern, ni l’equip de govern del Consorci, 
eh?  L’esforç que han fet els treballadors, a compte del seu salari, a compte 
del seu salari, jo crec que això és bo que la gent ho sàpiga i ho reconegui: els 
treballadors públics del Consorci Sanitari del Garraf, a compte del seu salari, 
d’aquí a final d’any aconsegueixen que hi hagin doncs menys ajustos pel que 
fa referència al servei que es dóna als ciutadans.  Només agrair-li aquesta 
intervenció perquè ens ha permès a nosaltres també dir això, no?, fer aquest 
reconeixement públic dels treballadors del Consorci. 
 
 



 

ALCALDESSA 
 
Molt bé, gràcies.  Doncs, si no hi han més intervencions, passaríem a la 
votació.  Vots a favor de la moció?  S’aprova per unanimitat. 
 
Es vota la moció, la qual s’aprova per unanimitat dels presents. 
 
 

  22. MOCIÓ DE LA CUP PER AL COMPLIMENT DE LES DEMANDES 
DEL BARRI SOBRE LA RAMBLA DEL FAR. 

 
ALCALDESSA 
 
Passem a la següent moció.  Senyor secretari, si us plau. 
 
El secretari llegeix la part resolutiva de la moció següent: 
 
Paral·lelament a l’inici de les obres de cobriment del torrent de la Pastera al 
seu tram final, corresponent al Barri de Mar, l’Ajuntament va encarregar un 
procés participatiu per recollir les propostes del barri entorn a la urbanització i 
adequació de la futura rambla del Far. 
 
L’esmentat procés va tenir un èxit significatiu, amb la presència d’una 
seixantena de veïns i veïnes del  barri que van fer les seves propostes, algunes 
de les quals han acabat essent recollides en la confecció urbana del passeig. 
Això no obstant, d’altres propostes que figuren en el document de conclusions 
del procés participatiu no han estat reflectides finalment en la urbanització de la 
rambla. Especialment greu és l’absència d’ombres tot al llarg de la rambla, 
situació que, combinada amb un ferm dur i gris, fan especialment inhabitable la 
zona els mesos d’estiu i de calor. 
 
Alguns dels  altres punts incomplerts o millorables són la ubicació de les zones 
de joc, concentrades totes en un sol tram; l’absència d’arbrat, com es 
demanava en el document de conclusions; l’aspecte lamentable del terra 
(asfaltat), que amb les pluges o la pròpia aigua del rec, s’endu l’òxid dels 
marges metàl·lics (xapa curtel) i només uns mesos després de la inauguració 
ja té una aparença de brutícia i deixadesa; l’absència de fonts per beure aigua, 
com es demanava al procés participatiu entre d’altres qüestions. 
 
Per tot això, el Grup Municipal de la Candidatura d’Unitat Popular proposa al 
Ple l’adopció dels següents acords: 
 



 

“PRIMER. Convocar una reunió amb els veïns i veïnes del Barri de Mar, 
especialment els participants en les jornades de participació, per avaluar el 
grau de compliment i satisfacció de les obres realitzades. 
 
SEGON. Estudiar el cost, l’encaix pressupostari i la ubicació de pèrgoles, 
tendals o altres elements generadors d’ombra al llarg del passeig. 
 
TERCER. Insistir davant de FECSA per a l’eliminació, canvi d’ubicació o 
soterrament de la torre elèctrica del capdamunt de la rambla. 
 
QUART. Negociar amb RENFE l’obertura de l’esplanada sobre l’Arjau per a 
aparcament de cotxes.” 
 
 
ALCALDESSA 
 
Gràcies, senyor secretari.  Senyor Arrufat. 
 
QUIM ARRUFAT 
 
Bé, presentem aquesta moció amb l’objectiu principal d’acabar de... o de fer 
les propostes pertinents per acabar d’arreglar la urbanització de la rambla del 
Far.  Sens dubte, el cobriment del torrent de la Pastera al seu tram, al seu 
últim tram, ha estat un benefici indiscutible per a la ciutat i per al barri de Mar, i 
més en aquella zona particular del barri de Mar.  Cobrir-lo i a més a més 
arranjar-lo i urbanitzar-lo i fer participar el veïnat ha estat també un benefici 
indubtable per a la ciutat.  I simplement quedaria ara culminar correctament 
l’obra afegint allò que en el procés participatiu va ser expressat d’alguna o 
altra manera, i que l’obra final doncs no ha contemplat per “x” raons. 
 
El passeig, dit tot el positiu que ha comportat l’obra de cobriment i la seva 
urbanització com a passeig, el passeig contempla o té ara mateix una sèrie de 
deficiències.  N’hi ha algunes que són difícilment reparables, no perquè siguin 
impossibles tècnicament, sinó perquè la situació econòmica doncs no 
acompanya per, per exemple, reparar el ferm, el sòl del passeig, no?, que 
amb les aigües doncs ha quedat... anat dissolent el ferro, o ha anat oxidant el 
ferro i ha creat reguerons que marquen doncs tot el terra, no?, i donen una 
sensació de deixadesa a tres mesos de la seva inauguració.  Difícilment 
canviarem ara tot el terra del passeig, que a més a més doncs deu ser d’un 
material “x” que deu haver pensat pels tècnics, no només per la seva funció 
estètica, sinó per moltes altres funcions pròpies d’un torrent cobert, imaginem, 
no?  En tot cas la imatge que dóna el terra ara mateix és de deixadesa, 
perquè aquest òxid ha crear reguerons i en crearà més en el futur 
previsiblement.  Però bé, entenem que no sigui aquesta la prioritat a l’hora 



 

d’acabar aquesta obra d’urbanització, però en tot cas n’hi ha d’altres, i en 
citaré només una de puntual, però diguéssim que salta a la vista, que és la 
manca d’ombres al llarg del passeig.  No sé si és... no sé si s’ha d’acabar de 
perfilar o no, però en tot cas i en tots els grups de debat del procés 
participatiu, que a més a més va ser un èxit relatiu, però un èxit, és a dir, una 
seixantena de veïns i veïnes del barri que van opinar sobre com volien que 
fos, quines eren les prioritats que havia de complir aquest nou passeig i la 
seva urbanització, una de les coses que més es repetia era ombres i fonts per 
beure aigua, no?  Pensant en una població, bueno, pensant en un clima 
d’entrada de molt de sol, són sis mesos de calor com a mínim -ho estem 
veient, estem a l’octubre i fa una calor enorme-, en un passeig on realment a 
partir de les 10 del matí ja no s’hi pot estar, ara mateix ja no s’hi pot estar.  
Crema la calor, no hi ha gairebé espais d’ombra i no hi ha, evidentment, fonts 
per beure, com demanava el procés participatiu.   
 
I després n’hi ha d’altres d’igualment importants per al conjunt de la ciutat, que 
també sortien al procés participatiu, però que en tot cas afecten també als 
voltants del passeig, no?, com és l’obertura d’un pàrquing a l’estació de 
RENFE per donar més capacitat d’aparcament al barri de Mar.  Igual que es 
va fer en un lateral de l’entrada de baix a Mar, es pot fer o es pot mirar, o es 
pot intentar fer al costat, i allò que segurament està en boca de tots els veïns, 
que és la torre elèctrica de FECSA que, com monument a l’electricitat, pesa 
sobre el capdamunt del... a l’electricitat o al formigó, o al que sigui, pesa al 
capdamunt de la rambla i que és un inconvenient a tenir en compte i a 
observar doncs quines possibilitats hi ha d’arranjar-ho. 
 
Totes aquestes eren qüestions que van sortir en el procés participatiu i perquè 
van sortir en el procés, a part de perquè són lògiques, perquè van sortir en el 
procés participatiu nosaltres demanem com a primer punt que abans 
d’emprendre noves actuacions es torni a reunir, no només els veïns que van 
participar en aquell procés participatiu, una altra vegada el veïnat, perquè es 
faci una avaluació de què els han semblat les obres, no?, què és el que ara 
veieu que encara faltaria.  I evidentment no per a la seva execució immediata, 
sinó per tenir-ho present, què és el que el barri opina una vegada finalitzat el 
procés d’urbanització: doncs això s’ha complert, allò no, allò quan ens ho vau 
dir ens esperàvem que tingués tres metres i en té mig i ens sembla molt petit... 
I que es visualitzin doncs les mancances que en els propers anys es puguin 
solventar d’acord amb el pressupost. 
 
No sé si és gaire pertinent, però hi ha dues transaccions.  Si voleu les dic jo 
mateix i dic la nostra posició.  La primera transacció em sembla que venia del 
grup d’Iniciativa, i volia incloure la participació dels grups municipals en la 
jornada de participació que es contempla en el primer punt.  Bé, nosaltres en 
principi no hi estaríem d’acord; no perquè no vulguem que els grups 



 

municipals hi participin, sinó perquè entenem que és un... tota convocatòria 
participativa en processos participatius, o reunió oberta del govern, doncs 
se’ns informa i tenim dret a assistir-hi com a grups municipals, i aniria en 
aquesta línia.  I un cinquè punt que voldria afegir el govern, entenc, que aniria 
en la línia de vincular totes aquestes qüestions a la disponibilitat 
pressupostària.  Bé, nosaltres l’acceptem, però entenem que és una qüestió 
que venia, bueno, que ve en aquest tipus de mocions que demanen partides 
pressupostàries no contemplades, entenem que sempre se suposa, no?, que 
clar, va vinculat a que hi hagi diners, perquè sinó destruiríem el govern 
probablement amb dos plens, aprovant mocions d’aquestes, no?  Per tant, en 
tot cas l’acceptem, però perquè ja enteníem que venia inclosa en la moció, 
eh?, o en el concepte de moció que demana inversió pressupostària. 
 
ALCALDESSA 
 
Molt bé.  Gràcies, senyor Arrufat.  Senyora García. 
 
GLÒRIA GARCÍA 
 
Doncs gràcies, senyora alcaldessa.  Senyor Arrufat, era la conseqüència de 
dir-li això, sempre que ho puguem pagar, exacte, i era una conseqüència 
lògica potser, però que jo estic personalment més tranquil·la si hi consta. 
 
Evidentment que votarem a favor, com no podia ser d’una altra manera.  Des 
del dia de la inauguració els serveis tècnics han rebut queixes, suggeriments i 
altres instàncies fetes pel veïnat.  Ens hem reunit amb els veïns i hem copsat 
ja la seva impaciència per les ombres, sobretot per les ombres.  Jo dir-li que 
en el procés participatiu, quan es va tancar, ja se’ls hi va comentar que 
determinades elements que ells havien demanat no es podien fer per 
qüestions de pressupost o per qüestions tècniques, i una d’aquestes doncs 
m’imagino que devien ser els tendals que no estaven contemplats en el 
projecte tècnic.  De totes maneres, des de l’equip de govern ja s’estan buscant 
solucions i evidentment se’ns ha demanat des de papereres, jardineres, 
ombres, més arbrat. Dintre dels recursos que avui disposem i amb tot l’esforç 
dels serveis tècnics, s’estan intentant complir amb totes les demandes, o 
dintre de les que podem, que ens fan els veïns.  S’està estudiant el tema dels 
tendals, buscant algun sistema que sigui doncs econòmic i pràctic i que 
realment pugui arranjar aquesta deficiència.  De totes maneres dir-li que 
evidentment no tenim cap problema en tornar a reunir-nos, evidentment, amb 
tots els veïns i veïnes que vulguin venir, els que van participar al procés, els 
veïns de la zona i amb tothom que calgui, i debatre doncs en la mesura del 
possible el que puguem. 
 
 



 

ALCALDESSA 
 
Molt bé, gràcies.  Obriríem un torn de paraules.  Senyora Sánchez. 
 
IOLANDA SÁNCHEZ 
 
Sí.  Bàsicament per posicionar el nostre grup favorablement a la moció.  En tot 
cas, sobre el primer punt fèiem la transacció –i començo per això- bàsicament 
perquè posar una... convocar una reunió amb veïns i veïnes, explicava tornar 
a convocar el procés participatiu, que sí que entenc que formalment als 
processos participatius també estem convidat els grups de l’oposició, sinó que 
és una reunió, i a vegades doncs ens hem trobat que el govern es reuneix 
amb veïns i no se’ns informa, no se’ns diu el dia de reunió, o d’allò.  Vull dir, si 
és un procés participatiu formalment sí que es convida als grups de l’oposició i 
aquí, com realment posava “convocar una reunió”, doncs podia ser una reunió 
en la que no se’ns convidés.  En tot cas era per això que demanàvem la 
transacció, però en tot cas doncs... 
 
Explicar una mica també, doncs, primer de tot en què se situa doncs la... el 
projecte de... el projecte de cobriment del torrent de la Pastera i després el 
procés d’urbanització.  Primer de tot crec que s’ha de valorar molt 
positivament, com una reivindicació històrica del veïnatge, del barri, de la 
ciutat també, perquè això s’acompanya, doncs es fes possible.  Feia molts 
anys que es reivindicava i ademés doncs que havia portat inclús alguna 
qüestió de mals entesos amb el propi veïnatge, perquè s’havia promès 
històricament doncs que arribaria un dia el cobriment i, per tant, jo crec que va 
estar, ha estat un esforç molt important de la ciutat doncs arribar a fer aquest 
cobriment, salvant doncs dificultats, com per exemple el posicionament de 
l’ACA, històric, i fent aquest esforç des de la regidoria de Projectes, de liderar 
doncs una proposta de discusió i de debat amb l’ACA per fer aquest 
cobriment.  I un esforç també de recursos per a la ciutat, perquè no solsament 
el cobriment i la urbanització han suposat doncs una inversió de més enllà de 
4 millons d’euros per a la ciutat. 
 
Concretament, sobre la reurbanització enteníem que aquesta reivindicació 
històrica i el model de rambla que es volia doncs s’havia de fer evidentment 
amb la ciutadania, i es va convocar un procés participatiu. Però en tota 
convocatòria d’un procés participatiu jo crec que, com en tot, doncs hi han uns 
límits, i crec que van estar bastant doncs clars i clarificats en el mateix procés 
participatiu que té dos convocatòries, una és la de participar i dir propostes, i 
l’altra el retorn que es fa del propi projecte.  I aquests límits uns van ser els 
tècnics, evidentment.  Es demanava arbrat i no és possible doncs () amb el 
torrent plantar arbrat, vull dir tècnicament és inviable, a les vores sí que es va 
poder plantar doncs arbrat, però el que és al mig del passeig, a la rambla, és 



 

impossible materialment plantar un arbrat doncs important, i es va demanar 
algun sistema d’ombres.  I en aquest sentit sí que es va justificar que 
pressupostàriament ara, en aquells moments, en el projecte en el que es 
disposava de recursos, no es podia buscar aquesta fórmula de pèrgoles o 
tendals i que ja veuríem les disponibilitats futures pressupostàries per buscar 
aquesta solució.  Aquesta és la resposta en el mateix procés participatiu.  
 
El tema de les fonts també es va explicar i es va debatre amb els veïns doncs 
que hi ha problemes sanitaris, i no es recomanava des de serveis tècnics el 
tema de les fonts, per una qüestió que tenim a la ciutat i que moltes vegades 
doncs ens està portant des dels serveis sanitaris problemes, és el mosquit 
tigre, no ho acabem de solucionar, i es va recomanar doncs que a l’espera de 
no trobar altres solucions sanitàries, doncs que posposéssim el tema de les 
fonts.  I que pel que fa a altres elements, doncs que tot anava això, limitat a la 
qüestió pressupostària que limitava doncs el projecte i que en tot cas es va 
ensenyar i presentar al veïnatge.  Com tot, és millorable, i una cosa és quan 
inclús els tècnics responen i donen la resposta del projecte, un s’imagina com 
pot quedar i a lo millor doncs el resultat no acaba, o no ha acabat d’agradar o 
hi han coses que són millorables.  I per això votarem favorablement. 
 
I respecte a insistir davant de FECSA amb l’eliminació, em consta que des 
dels serveis tècnics es va enviar un escrit sol·licitant que es retirés doncs el 
transformador que tenim de FECSA, i en tot cas les eleccions doncs no ens 
han permès saber si ja hem rebut resposta o... En aquest cas sí que faré una 
petició al govern, si podem saber si hem rebut resposta de FECSA-Endesa a 
la retirada doncs... i a treballar la retirada d’aquest transformador. 
 
ALCALDESSA 
 
D’acord.  De seguida que acabin totes les intervencions, la regidora contestarà 
aquesta pregunta. 
 
QUIM ARRUFAT 
 
Puntualització només a que quedi clar, doncs, que si s’ha de fer una reunió 
amb els veïns es publiciti degudament, tant als participants com al conjunt del 
veïnat i als grups de l’oposició. 
 
ALCALDESSA 
 
No, no, està clar, així és com es fa.  Senyor Álvarez. 
 
 
 



 

FRANCISCO ÁLVAREZ 
 
Bé, nosaltres ens posicionarem a favor d’aquesta moció de compliment de les 
demandes del barri de Mar.  Ho trobem tot perfecte.  Nosaltres ja vam 
presentar una moció sobre la rambla del Far, era una cosa més... que crèiem 
que era més prioritària, no?, que era la seguretat, i algun grup aquí present es 
va abstenir o no va votar a favor.  Nosaltres, en canvi, votarem a favor 
d’aquesta moció perquè creiem que s’ha de complir les demandes dels veïns, 
del veïnat, i en tot cas, si no s’han complert doncs hem de posar fil a l’agulla, 
no? 
 
ALCALDESSA 
 
Molt bé, gràcies.  Senyor Juan Luis Ruiz. 
 
JUAN LUIS RUIZ 
 
Sí, molt breument.  En tot cas per anunciar el vot favorable del grup municipal 
socialista a aquesta moció, no?  Però en tot cas, jo no repetiré el que s’ha dit, 
però el que sí que voldria dir és que, a veure, en tot procés participatiu no 
sempre es pot donar resposta a totes i cadascuna de les demandes que es 
fan per part dels veïns, no?  I vull que quedi clar que no és única i 
exclusivament per un criteri econòmic.  En aquest cas que ens pertoca hi 
havien qüestions tècniques que dificultaven la col·locació de determinats 
elements, eh?  I a més a més d’això també recordo que fins i tot hi havia 
interessos contradictoris per part de veïns en algunes coses concretes.  No en 
el tema de les pèrgoles, eh?, en altres usos propis de la rambla hi havien 
doncs interessos diferents i un grup de veïns defensava una cosa i uns altres 
grups defensaven una altra, i al final qui té l’obligació de decidir, que era els 
tècnics i el govern en aquell moment, doncs va decidir, no?   
 
De totes maneres jo tampoc voldria que tot exclusivament quedés en el tema 
econòmic, no?, i més quan després de veure ja algunes de les prioritats que 
l’equip de govern ha marcat en el futur Pla d’Actuació Municipal, no?  I que per 
tant en aquest sentit segurament doncs si ens posem d’acord tots plegats 
segurament podem buscar recursos necessaris per poder fer front a tot allò i a 
aquelles mancances doncs que en el projecte inicial doncs no es van poguer 
dur a terme. 
 
ALCALDESSA 
 
Gràcies, senyor Ruiz.  Senyora García. 
 
 



 

GLÒRIA GARCÍA 
 
Sí, gràcies senyora alcaldessa.  Jo, quan deia això que ja se’ls havia informat 
he dit tècniques i econòmiques, i que algunes eren econòmiques però d’altres 
era... tècnicament eren pràcticament impossibles.  
 
En el tema de FECSA, FECSA diu que la canviem si volem, que no hi té cap 
problema.  No pot anar soterrada, no pot soterrada, ell no paga ni un duro, o 
sigui, no, no paguen res.  No pot anar soterrada perquè legalment està 
prohibit, aquestes estacions transformadores han d’estar en superfície i diuen 
que bueno, que la traslladem quan vulguem, que no tenen cap problema.  
Però el problema aquí sí que és un problema econòmic.  S’ha de buscar un 
solar relativament a prop; l’únic solar que hi ha o l’únic terreny que hi ha està 
molt a prop de l’IES, de l’institut, i a més a més el cost, que ho havíem 
comentat al principi, doncs aproximadament els tècnics valoren el canvi 
120.000 euros i l’obra civil 120.000 euros més, amb la qual cosa ens estem 
bellugant amb un import de 240.000 euros canviar la d’això.  Que no és 
descartable, eh?, el que passa és que bueno, és estudiar, eh?  Aquí el 
problema a dia d’avui sí que és econòmic i bueno, que s’hauria d’estudiar. 
 
I en quant al pàrquing també no hi haurà cap problema, també es parlarà amb 
RENFE i es comentarà, però també supeditat a doncs que realment es pugui 
fer aquest esforç econòmic que és el que toca. 
 
Llavors, bueno, senyor Ruiz, si des del Consell Comarcal ens volen 
esponsoritzar algun tendal, doncs estarem encantats.  Era una broma, eh?, 
com que ha dit “entre tots aconseguirem recursos”, dic home, dic aprofito i 
demano... 
 
ALCALDESSA 
 
Bé doncs... sí, senyora Sánchez. 
 
IOLANDA SÁNCHEZ 
 
Simplement lo d’Endesa és que no sabia quina resposta, que s’havia de fer la 
petició, perquè en principi tècnicament s’havia de saber.  En tot cas no sabíem 
encara la resposta. 
 
GLÒRIA GARCÍA  
 
Senyora Sánchez, a mi els serveis tècnics m’han informat que sí que és 
possible, però que... 
 



 

ALCALDESSA 
 
Exacte, cap problema.  Molt bé, gràcies doncs.  Per tant, si no hi han més 
paraules, passaríem a la votació també.  Vots a favor de la moció?  S’aprova 
per unanimitat. 
 
Es vota la moció, amb la incorporació de la transacció proposada pel govern, la 
qual s’aprova per unanimitat. 
 
L’acord adoptat és el següent: 
 
PRIMER. Convocar una reunió amb els veïns i veïnes del Barri de Mar, 
especialment els participants en les jornades de participació, per avaluar el 
grau de compliment i satisfacció de les obres realitzades a rambla del Far. 
 
SEGON. Estudiar el cost, l’encaix pressupostari i la ubicació de pèrgoles, 
tendals o altres elements generadors d’ombra al llarg del passeig. 
 
TERCER. Insistir davant de FECSA per a l’eliminació, canvi d’ubicació o 
soterrament de la torre elèctrica del capdamunt de la rambla. 
 
QUART. Negociar amb RENFE l’obertura de l’esplanada sobre l’Arjau per a 
aparcament de cotxes. 
 
CINQUÈ. Vincular totes aquestes qüestions a la disponibilitat pressupostària.” 
 

 23. MOCIÓ DE LA CUP PER MILLORAR EL MODEL DE 
FINANÇAMENT LOCAL I REBUTJAR L’ESPOLI FISCAL. 

 
 
ALCALDESSA  
 
I ara passaríem a la següent moció del grup de la CUP.  Senyor secretari, si 
us plau. 
 
El secretari llegeix la part resolutiva de la moció següent: 
 
Des de la Candidatura d'Unitat Popular de Vilanova i la Geltrú ja hem 
denunciat en diverses ocasions que el sistema de finançament dels 
ajuntaments és totalment injust i pervers; i que en última instància la principal 
perjudicada n’és la població. Aquesta perversió es produeix quan, per una 
banda, els ajuntaments han de nodrir-se de l’impost sobre la construcció i 
sobre la plusvàlua (que no és més que un impost sobre l’especulació), i que 
provoca que a la pràctica els ajuntaments tinguin més finançament com major 



 

sigui l’especulació i la construcció. I, per altra banda, que l’Estat transfereix als 
municipis una quantitat de diners que es calcula, entre d’altres pel volum de 
població, però que depèn dels ingressos –i de les previsions d’ingressos- que 
l’Estat fa respecte els impostos que recapta, com l’IRPF i l’IVA. A més, aquests 
càlculs no tenen en compte la quantitat ni la qualitat dels serveis que els 
ajuntaments ofereixen a la població. 
 
Els diners que l’Estat està disposat a cobrar de nou del nostre Ajuntament, 
sumant les bestretes corresponents als anys 2008 i 2009, pugen a 3,4 milions 
d’euros, xifra a la qual no podem renunciar sense almenys deixar clara la 
injustícia en què es basa l’actual sistema de finançament i la situació afegida 
d’espoli fiscal que patim els catalans. 
 
La CUP de Vilanova i la Geltrú ja va presentar a Ple una moció similar ara fa 
un any, que va ser votada en contra per la majoria del Ple. Un any després, el 
debat ha esdevingut qüestió política nacional i el posicionament dels 
ajuntaments torna a ser important per fer força front a l’Estat. 
 
Cal tenir en compte a més, que l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú assumeix 
en moltes ocasions competències que no li són pròpies i que paga dels 
impostos dels ciutadans i ciutadanes de Vilanova i la Geltrú. Cal tenir en 
compte la greu situació d’espoli fiscal que els territoris dels Països Catalans 
pateixen a mans de l’Estat espanyol, el que afecta les inversions de la 
Generalitat a la nostra ciutat, així com els propis projectes que l’Ajuntament 
pugui finançar. 
 
En tot cas, el que es posa greument i novament de manifest amb aquesta 
darrera actuació del govern espanyol és que cal una reforma integral del 
sistema de finançament local i, per tant, com es financen el serveis que 
presten, perquè l’actual sistema depèn de factors i voluntats que sovint poden 
ser fins i tot perversos, ja que a major necessitat social, menors són els 
ingressos i les transferències que percep la institució que probablement més 
suport presta en aquest nivell a la població. 
 
Els principals perjudicats d'aquest retorn de diners a l'Estat espanyol seran tots 
i totes les vilanovines, que ens veurem afectades per aquest acte de 
deslleialtat institucional, escanyant encara més les arques municipals en 
detriment dels drets socials dels ciutadans i ciutadanes de Vilanova i la Geltrú, 
que veuran com l'Ajuntament no podrà oferir la solidaritat necessària per 
manca de pressupost. 
 
Per tot això, el Grup Municipal de la Candidatura d’Unitat Popular demana al 
Ple de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú l’adopció dels següents ACORDS: 
 



 

“PRIMER. Que l’Ajuntament reclami a l’Estat espanyol el no pagament dels 
diners reclamats per les bestretes de l’any 2009. 
 
SEGON. Que l’Ajuntament traslladi aquesta decisió política a la Direcció 
General de Coordinació Financera amb les Comunitats Autònomes i les 
Entitats Locals. 
 
TERCER. Que l’Ajuntament estudiï formes de reclamació judicial per evitar el 
pagament d’aquests diners, i que coordini aquestes accions amb els altres 
municipis dels Països Catalans que han expressat la mateixa reclamació.” 

 
 
ALCALDESSA 
 
Gràcies.  Senyora Rius. 
 
MARTA RIUS 
 
Bé, gràcies.  A ningú, gairebé a ningú se li escapa la situació que vivim els 
Països Catalans d’espoli fiscal a mans de l’Estat espanyol.  Una situació que 
afecta directament als ajuntaments i a que aquests puguin tirar endavant 
propostes de ciutat.  Tenint en compte que els ajuntaments es nodreixen 
bàsicament per dues bandes, per una pel que fa a l’impost de la construcció, i 
per tant de la plus-vàlua, i que a més a més doncs també es nodreix del que li 
transfereix l’Estat, segons una quantitat de diners que es calcula respecte dels 
impostos, això deixa a l’Ajuntament en situacions doncs ara mateix 
complicades, en el sentit que si ara mateix l’estat reclama el cobrament de 3’4 
milions d’euros a l’Ajuntament de Vilanova, encara ofega més a les arques 
municipals.   
 
Per tant, per aquesta qüestió, el que demanem des de la Candidatura d’Unitat 
Popular és que, en primer lloc, que l’Ajuntament de Vilanova reclami que 
l’Estat espanyol, que reclami l’Ajuntament a l’Estat, perdó, el no pagament 
d’aquests diners, i d’altra banda a més a més, a banda que es comuniqui a la 
Direcció General de Coordinació Financera de les Comunitats Autònomes, 
que a més a més també el consistori estudiï vies de reclamació judicial perquè 
no s’hagi de fer efectiu aquest pagament, aquests diners, sinó que no es 
prolongui encara més el retorn d’aquests diners.  I per tant demanem el vot a 
favor de la resta de formacions.  Gràcies. 
 
ALCALDESSA 
 
Molt bé, gràcies.  Senyor Figueras. 
 



 

GERARD FIGUERAS 
 
Moltes gràcies, senyora alcaldesa.  Bé, per manifestar el vot favorable del 
govern a la moció presentada per la Candidatura d’Unitat Popular.  El govern 
de la ciutat entén que es produeix una situació en el conjunt del país, i que en 
molt particular afecta en els ajuntaments, que ve provocada per dugues 
principals causes, no? La primera és per una mala gestió.  En aquest cas 
doncs primer per part del govern de l’Estat, repetida també en el govern de la 
Generalitat de Catalunya, i que s’ha repetit també en molts ajuntaments del 
país.  Aquesta ha estat una mala gestió que, com saben, ha deixat una 
situació econòmica en moltes de les administracions del país que doncs és 
preocupant.  Coneixem la de la ciutat i també coneixen doncs la situació 
extremadament complicada en la que es troben les finances de la Generalitat 
de Catalunya i que la setmana passada el president de la Generalitat 
calificava com de cràter, per fer-se doncs una idea de les dimensions que 
tenen en aquest moment les finances de la Generalitat, i que ve 
extremadament també agreujada per la coneguda situació de dèficit fiscal que 
tenim com a país respecte del conjunt de la resta de l’Estat i de la balança que 
resulta de les aportacions i de les recepcions que tenim en matèria doncs 
econòmica.   
 
Molt probablement, si tinguéssim un finançament diferent del que tenim ara, i 
si tots plegats haguéssim sigut curosos en la gestió dels recursos públics, avui 
molts dels ajustos pressupostaris en els que ens estem fent referència 
constantment en aquest plenari –d’altres no s’haurien de dur a terme-, si no 
existís el dèficit fiscal que es produeix avui i això anés acompanyat d’una bona 
gestió dels recursos públics, avui tots aquests ajustaments pressupostaris no 
s’estarien produint, i aquesta és una situació que cal compartir amb el conjunt 
de la ciutadania perquè entenguin doncs que debats de país, com és el debat 
del pacte fiscal que lidera el propi president de la Generalitat, doncs són, 
independentment de colors polítics, necessaris per la fortalesa econòmica del 
propi país i també doncs per al manteniment d’un estat del benestar de 
referència i de qualitat que és el que ha caracteritzat el país fins avui. 
 
Entenem que el que planteja la moció de la Candidatura d’Unitat Popular 
doncs és llògic, especialment doncs quan hem hagut de respondre a una 
mentalitat a vegades excessivament de nou ric per part del govern de l’Estat 
espanyol, en el que, si recorden i mirem una mica enrere, doncs veurem que 
primer es regalaven aquells 400 euros, després es van donar un seguit de 
recursos, que si bé en el cas de la ciutat han servit per poguer fer realitat 
obres com la que ara ens ocupava, que és el cobriment del torrent de la 
Pastera, doncs han servit per asfaltar –això sí- molts i molts quilòmetres de 
carrers arreu de l’Estat, però que ara doncs sembla que tot allò que significava 



 

que teníem tants i tants recursos ara resulta que som els ajuntaments els qui 
hem de pagar la festa, no?   
 
És per això doncs que en el cas de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, i 
vostès saben, ens pertocarà, ens pertocaria pagar la quantitat de 60.000 
euros mensuals durant cinc anys.  No és que els paguéssim nosaltres, sinó 
que ja ens els descomptarà l’Estat de les partides que ens té assignades en 
els propers anys.  Que això, doncs, si ho sumem a la complicada situació 
financera de l’Ajuntament de la ciutat, doncs fa encara més difícil que puguem 
en un període raonable remuntar i normalitzar doncs la situació de les 
finances municipals.  I és per això doncs que el que entenem des de l’equip de 
govern és que no només nosaltres sols, com a Vilanova i la Geltrú, sinó doncs 
en el marc d’una situació que és compartida per molts ajuntaments del país i 
també de l’Estat, i que doncs de costat amb les iniciatives que ja estan 
tinguent entitats municipalistes, d’intentar doncs interlocutar amb el govern de 
l’Estat espanyol per intentar resoldre d’una forma diferent a la que se’ns ha 
plantejat per part del govern de l’Estat.  És evident que no només Vilanova i la 
Geltrú, sinó que molts municipis d’una forma molt molt difícil podrien realment 
prescindir d’aquests recursos que l’Estat ens va pagar per avançat i que doncs 
en aquests moments se n’adona compte que no ho hagués hagut de fer, no? 
 
És per això doncs que nosaltres, com he anunciat al començament, com a 
equip de govern donarem suport a la moció presentada per la Candidatura 
d’Unitat Popular, intentant doncs que això, comprensiblement per part del 
govern de l’Estat, i fent pinya també, insisteixo, amb les entitats municipalistes 
del país, doncs puguem arribar a una solució que sigui positiva per a les 
finances de l’Ajuntament de la ciutat i que ens permeti doncs afrontar els 
pròxims exercicis pressupostaris amb una menor dificultat de la que se’ns 
planteja. 
 
ALCALDESSA 
 
Molt bé.  Gràcies, senyor Figueras.  Paraules?  Senyor Claver.  
 
MANEL CLAVER 
 
Gràcies, alcaldessa.  Aviam, pot ser que la Generalitat tingui en aquests 
moments un cràter; jo crec que els ajuntaments democràtics el tenim des de fa 
més de 30 anys un cràcter enorme.   
 
Nosaltres votarem a favor de la proposta de la moció de la CUP.  Entenem 
que va en el sentit ja històric de reivindicar un finançament, no dic just, 
simplement adequat als serveis que els ajuntaments donen.  També ens 
servirà una mica la moció per recordar que aquest Ajuntament està dintre de 



 

la mitjana de l’estudi que va fer la Diputació al 2009, d’una despesa no 
obligatòria d’un 28%.  Igual també això es pot fer servir per a vegades pensar 
perquè els nostres comptes municipals estan com estan.  Per tant, donarem 
suport, però creiem que el que realment hem d’insistir és històric, jo fins i tot 
crec que no el veuré mai, és que arribi un finançament adequat, adequat als 
municipis.  I que no és el camí precisament el que s’ha pres últimament a 
l’Estat, en la reforma de l’article 135 de la Constitució, que realment ens 
tornarà cap al 2020 a posar-nos en més problemes a l’administració local. 
 
Bé, ho hem dit, donarem el nostre vot a favor, però enteneu-lo que és un pas 
més d’aquesta necessitat que tenen els ajuntaments catalans d’un 
finançament adequat. 
 
ALCALDESSA 
 
Gràcies.  Paraules?  Senyor Rodríguez. 
 
SANTIAGO RODRÍGUEZ 
 
Sí, gràcies.  Bé, el tema del recurs al finançament local és un tema que ha 
anat sortint i segur que anirà sortint en el futur al llarg dels anys en diferents 
fases de l’economia municipal, no?, i aquest és un problema certament de... 
segurament doncs des de fa molts anys, i que m’atreveixo a vaticinar que si 
no millora la situació econòmica del conjunt de l’Estat difícilment tampoc no... 
veig difícil que pugui millorar també el sistema de finançament local, no? 
 
Per tant, en la moció es parla de dos premises, una que és un sistema de 
finançament injust, i en aquest sentit hi podríem estat i estem d’acord, però 
després també es diu que és un sistema pervers, i en aquesta segona 
afirmació nosaltres no podríem estar-hi tant d’acord, per no dir gens d’acord, 
no?  Diu: home, és que l’única via d’ingressos per part de l’Ajuntament és 
l’Impost d’Obres.  Escolti’m, pues no, ni és l’únic ni és el principal.  Hi ha 
l’Impost de Béns Immobles, que reporta una cantitat de recursos molt 
important, hi ha l’Impost de Circulació, hi ha l’Impost d’Activitats Econòmiques, 
hi ha l’Impost sobre l’Increment de Valor dels Terrenys, per tant hi ha una sèrie 
d’ingressos que, parlem-ne, seran suficients o no seran suficients, 
possiblement no siguin suficients, però dir que el sistema és pervers, pues jo 
crec que tampoc no respon a la realitat. 
 
Segona qüestió a la que fa referència la moció, és la... el tema de l’espoli 
fiscal.  Nosaltres fins i tot podríem estar-hi d’acord amb el tema de l’espoli 
fiscal, a molts nivells, eh?, a molts nivells.  Nosaltres estem convençuts de que 
hi han molts ciutadans, fins i tot de Vilanova i la Geltrú, que es consideren 
espoliats fiscalment pel seu ajuntament, per la Generalitat de Catalunya, 



 

perquè els serveis que rep en funció d’allò que paga no es correspon.  I 
segurament molts barris de la ciutat també es poden considerar espoliats 
fiscalment, perquè paguen exactament igual els seus impostos que els d’un 
altre barri i en canvi són barris que reben menys inversions per part de la seva 
administració local.  I fins i tot, com diu la moció, crec que amb un 
plantejament erroni, també la ciutat de Vilanova i la comarca del Garraf podria 
queixar-se d’espoli fiscal, perquè les inversions de la Generalitat, que no 
depenen dels impostos de l’Estat, sinó que depenen del repartiment 
d’ingressos de la Generalitat de Catalunya cap a les comarques i cap als 
municipis de Catalunya, històricament les inversions de la Generalitat són de 
les més baixes, en termes per habitant, de les que es produeixen a Catalunya.  
I per tant també en aquesta situació hi deu haver una situació d’espoli fiscal.  
Per tant, espoli fiscal sí, però escolti’m, arreglem-lo tot i no només el que pugui 
semblar interessant per a algú, per uns altres criteris que res tenen a veure 
amb els economicistes. 
 
La moció demana que... bueno, que es reclami el no pagar les devolucions 
que es demanen.  I nosaltres no ens hi oposarem, al contrari, nosaltres ho 
votarem a favor.  També val la pena aclarir i di’ls-hi amb els ciutadans, 
sobretot aquells que tinguin que pagar el segon termini de l’Impost sobre la 
Renta, que això no val per a ells, que ells no poden reclamar no pagar la 
liquidació de l’Impost sobre la Renta si els hi ha sortit a pagar, ells ho tindran 
que pagar religiosament, nosaltres podem reclamar que l’Ajuntament no pagui 
la liquidació de l’avançament extraordinari d’ingressos de participacions en els 
impostos de l’Estat.  Nosaltres estem disposats a fer aquesta reclamació, 
perquè entenem que en el moment en què es va fer els càlculs per avançar 
els recursos que es donaven als ajuntaments, es van fer amb una perspectiva 
econòmica dolenta, i no m’hi estendré més, jo crec que el senyor Figueras ho 
ha fet explícitament i llavorens al Partit Socialista podrien dir: és que teniu 
fixació amb nosaltres.  No, ja ho ha fet el senyor Figueras i, per tant, jo m’ho 
estalvio.  Però clar, igual que podem decidir no pagar, també és possible que 
quan ens toqui rebre els diners de les properes aportacions, o sigui, de les 
participacions de l’Ajuntament en els ingressos de l’Estat, ens diguin: iep!, com 
teniu pendent això, això us ho descomptem i això no us ho enviem.  Nosaltres 
reclamar podem reclamar sempre que vulguem, i nosaltres votarem a favor.  
Clar, el resultat d’aquesta reclamació ja veurem quina és, no? 
 
Per tant, la solució en el problema no passarà pel no pagament, passarà en 
tot cas per la negociació, i en aquest sentit les entitats municipalistes ja han 
posat el crit al cel respecte d’aquesta situació, amb raó, perquè les entitats 
locals, igual que les Comunitats Autònomes, han fet les seves planificacions 
de despeses i després, en una situació ja de per si dolenta, doncs a més a 
més s’han trobat amb el regalet que se’ls hi ha quedat perquè en el seu 
moment es van fer unes males previsions.  Per tant, votarem a favor els punts 



 

números 1 i 2, però no votarem a favor el punt número 3, que és el que 
demana la reclamació judicial.  Clar, és perquè bàsicament judicialment no hi 
ha absolutament res a rascar, el sistema de finançament de les 
administracions locals és el que és i funciona a base d’entregues de cantitats 
a compte i després de liquidacions, i a vegades cobres i a vegades pagues.  
Bueno, i això ara ha passat doncs que s’haurà de pagar.  Bueno, una altra 
vegada al llarg de la història s’ha anat cobrant aquesta liquidació.  Per tant, 
reclamar judicialment entenem que no hi ha res a fer i, per tant, no li donarem 
suport. 
 
ALCALDESSA 
 
Gràcies, senyor Rodríguez.  Senyor Elena. 
 
JOAN IGNASI ELENA 
 
Bé, intentarem parlar del fons de la moció, per tant no entraré en els discursos 
de precampanya del Partit Popular, ni tampoc comparteixo la propaganda de 
Convergència i Unió que amaga una intenció política de desmantelar l’estat 
del benestar en el nostre país, una intenció i una decisió política de fer 
aquesta determinació, amb una pretesa crisi, amb una evident crisi econòmica 
que s’està abordant d’una determinada manera, com per exemple: no volem 
fer progressiu l’impost de l’IRPF en el tram que li correspon a la Generalitat, 
traient l’Impost de Successions a les persones més riques del nostre país, 
dient-nos el conseller que ens fem d’una mútua des del primer dia que és 
conseller, o anant en contra de posar de nou l’Impost de Patrimoni.  No 
entrarem en aquesta qüestió, sinó que volem entrar en el fons del que es 
planteja per dir que nosaltres votarem a favor d’aquesta moció perquè 
efectivament els ajuntaments hem estat trenta anys dient que se n’ha de 
parlar i quan es parla resulta que és per retalla’ls més.  Trenta anys de 
municipalisme, de tots els partits polítics demanant que hi hagués un 
finançament més just, més adequat –ho deia el regidor d’Iniciativa per 
Catalunya- a les competències que té assumides, que tenen assumides els 
ajuntaments, i que no hem tingut l’oportunitat de que aquest debat es produís 
amb diferents governs.  Per tant, ja aviso, pel qui vulgui dir que els socialistes 
també tenen responsabilitat, tots els governs, també els del Partit Socialista. 
 
I aquest debat no s’ha produït, i ara caiem en el parany de que per un sistema 
de financiació que no compartim, pels càlculs que es van fer en el seu 
moment, ens correspon tornar uns recursos.  Efectivament, judicialment és 
difícil.  Recordo que la moció no diu “interposar un recurs”, sinó que diu que 
s’estudiïn fórmules de reclamació judicial, per tant en aquest sentit suposo que 
si com a conseqüència de l’estudi de reclamacions judicials interposar-los 
costa molts diners i no es veu cap possibilitat, doncs la moció ja explicita, que 



 

en fi, no vull interpretar la moció, però llegeixo clarament que posa la paraula 
“estudiar”.  I és una manera de... és la solució al finançament?  Naturalment 
no.  La solució del finançament no és que un mal sistema de càlcul dels 
recursos que han de tenir els ajuntaments, quan surt negatiu es condoni, 
naturalment que no.  Ara, és una manera de que fins que es resolgui el que li 
correspon cobrar als ajuntaments i tenir d’ingressos els ajuntaments, en funció 
de les competències que fa, no es vegi més agreujat per una circumstància, 
en aquest cas el retorn a l’Ajuntament de 3.200.000 euros i en fi, a Catalunya 
en general, doncs a cada ajuntament una part proporcional.  En aquest sentit 
l’esperit de la moció, que és dir no al retorn d’això per forçar un debat seriós 
respecte de quin ha de ser el finançament dels ajuntaments, em sembla que 
és una bona mesura que els ajuntaments anem en aquesta direcció.  I res 
més, gràcies. 
 
A les 21.12 hores, marxa el Sr. FRANCISCO ÁLVAREZ. 

 
ALCALDESSA 
 
Gràcies, senyor Elena.  Senyor Figueras. 
 
GERARD FIGUERAS 
 
Simplement, senyora alcaldessa, per puntualitzar.  Incidir en que entenem que 
hi ha d’haver una tasca de negociació política, que és la que el govern de la 
ciutat doncs liderarà, i en la que doncs ens agradaria que tots hi féssim pinya i 
sense cap vocació de fer propaganda, sinó amb tota sinceritat, diguem-ne, 
com que tots hem d’anar a la una perquè les finances de la ciutat són de tots, 
doncs tot el paper que vostès, en tant que membres del Partit Socialista, 
puguin ajudar a fer entendre a l’actual govern de l’Estat de que s’ha d’arribar a 
un acord, doncs entenem que serà positiu, i li dic des de la més sincera de les 
conviccions, de que si anem junts diguem tot això pot sortir positiu per al país. 
 
I finalment, simplement la qüestió doncs de l’Impost de Successions, podem 
parlar.  El president Montilla va fer una reducció de l’Impost de Successions 
que representava 800 milions d’euros menys de recaptació.  El que ha fet el 
president Mas suposa només 50 milions d’euros menys de recaptació.  Vull dir 
que podríem discutir-ne, eh?, però en tot cas per deixar les xifres al damunt de 
la taula, ja que s’han tocat.  Moltes gràcies. 
 
ALCALDESSA 
 
Molt bé, gràcies.  Doncs per tant, si... senyor Elena. 
 
 



 

JOAN IGNASI ELENA 
 
Suposo que ningú considera que les xifres que dóna el senyor Figueras, pel 
fet de donar-les ell són càtedra, eh?   En aquest sentit qüestiono els números 
aquests, però insisteixo, que aquí hem de parlar del finançament local i no... 
 
ALCALDESSA 
 
En tot cas jo crec que he acceptat les opinions de tothom, jo crec que en 
aquest sentit el senyor Figueras podia dir també la seva. 
 
No, no, jo penso... no, no, senyor Elena, jo crec que vostè no és ningú per 
qüestionar les afirmacions del senyor Figueras.  Per això ho deia.  Per tant, jo 
crec que aquí qualsevol persona pot expresar el que vulgui.  Així és com jo ho 
intento. 
 
Bé, jo crec que... digui’m, digui’m, senyor Elena. 
 
JOAN IGNASI ELENA 
 
Mai, mai, mai qüestionaré les opinions d’un altre.  Això seria de ximple i 
d’autoritari, que és el que no sóc, malgrat vostè ho ha afirmat en una 
entrevista... 
 
ALCALDESSA 
 
Té molta memòria vostè... 
 
JOAN IGNASI ELENA 
 
Sí, clar.  Però el que qüestiono són les xifres, i això sí que, si em permet, ho 
puc qüestionar.  Les xifres concretes dic: no són certes.  Les opinions són més 
que respectables, malgrat discrepi o estigui d’acord. 
 
ALCALDESSA 
 
D’acord.  Puntualitzat això, jo crec que els temes estan suficientment exposats 
i, per tant, jo demanaria que passéssim a la votació.  Vots a favor?  Disculpin, 
sí, senyor Arrufat, si ho accepten votació separada?   
 
El Partit Popular demanava la votació separada.  D’acord.  Per tant, votaríem 
ara primer els dos primers punts.  Vots a favor?  S’accepten per unanimitat. 
 



 

I ara votaríem el tercer punt.  Vots a favor?  Vots en contra?  Queda aprovat el 
tercer punt amb els vots a favor de tots els grups, excepte del Partit Popular. 
 
Es fa una votació separada de la moció.   
 
En primer lloc es voten els punts 1 i 2, els quals s’aproven per unanimitat dels 
presents. 
 
En la votació del punt 3 el resultat és el següent: 
 
  Vots a favor: CIU, PSC, CUP i ICV (21)  
  Vots en contra: PP (2) 
 
Per tant, la moció queda aprovada en la seva totalitat. 

 
 
  24. MOCIÓ SOBRE L’EMPRESA PIVSAM. 

 
 
ALCALDESSA 
 
Per tant, ara passaríem a la següent moció.  Senyor secretari. 
 
El secretari llegeix la part resolutiva de la moció: 
 
Atesa la difícil situació econòmica de l’empresa municipal PIVSAM, que l’ha 
obligat a realitzar una comunicació prèvia d’insolvència davant els jutjats 
mercantils, que pot arribar a desembocar en un concurs de creditors. 
 
Atès que aquesta difícil situació de tresoreria de PIVSAM és conseqüència de 
la situació econòmica en la que es troba l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, 
que és qui ha incomplert els terminis de pagament amb PIVSAM. 
 
Atès que a part dels problemes de tresoreria que pugui plantejar ara mateix 
PIVSAM, aquesta empresa té un altre problema de viabilitat degut al previsible 
descens dels volums d’obra pública per als propers anys. 
 
Atès que l’empresa municipal PIVSAM, durant els seus més de 25 anys 
d’història, a part de les tasques relacionades amb l’obra pública ja n’ha 
desenvolupat altres per a l’Ajuntament de Vilanova, que els seus estatuts 
recullen uns objectius molt amplis de la societat, i que el perfil dels seus 
treballadors permet ampliar el ventall de tasques a realitzar. 
 



 

Atès que la direcció de l’empresa i el govern municipal ja estan treballant en un 
pla de viabilitat que s’haurà de portar a aprovació al Consell d’Administració de 
PIVSAM en breu. 
 
Els grups municipals sotasignants presenten els següents acords al ple de 
l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, per tal que siguin aprovats si així es 
considera: 
 
“PRIMER. Aquest Ple Municipal reconeix la tasca realitzada per la Societat 
Anònima Municipal PIVSAM durant els seus més de 25 anys d’història i creu 
en la viabilitat de l’empresa. 
 
SEGON. Instar l’equip de govern a seguir treballant conjuntament amb la 
direcció de PIVSAM per resoldre els problemes financers de l’empresa i poder 
renegociar les condicions dels seus pagaments per tal d’evitar el concurs de 
creditors. 
 
TERCER. Instar l’equip de govern a cercar solucions per fer la societat 
PIVSAM viable, prioritzant aquesta empresa municipal per davant d’altres 
empreses privades a l’hora d’encarregar, des de totes les regidories, projectes 
realitzables per PIVSAM. 
 
QUART. Instar l’equip de govern i a la gerència, la presidenta, el vice-president 
i al consell d’administració de la Societat Anònima PIVSAM a treballar per 
aconseguir un Pla de Viabilitat per a l’empresa que permeti conservar tots els 
llocs de treball actuals.“ 
 
 
ALCALDESSA 
 
Gràcies. Senyor Font. 
 
MARC FONT 
 
Sí, gràcies.  Primer de tot per situar la moció, dir que aquesta moció es va 
entrar a través de Junta de Portaveus.  Entenem que va ser assumida per tots 
els grups, en tot cas si no és així doncs aquells regidors que parlin en nom 
dels grups ja ho aclariran.  I també remarcar que ha estat consensuada amb 
els treballadors de l’empresa pública PIVSAM.   
 
Bueno, ja fa dies que parlem de la situació d’aquesta empresa.  De fet, 
bastants regidors dels que estem aquí, tant a través de... i som consellers 
doncs tant al Consell d’Administració, com en el seu dia en Junta General 
d’Accionistes formada per tots els regidors, el dia que vam aprovar la 



 

comunicació prèvia d’insolvència per presentar-la davant del Jutjat Mercantil, 
doncs és un tema que ja s’ha parlat en diferents fòrums, però crèiem que era 
important que en el Ple, que és on... l’òrgan més important d’aquest 
Ajuntament, doncs prengués una mica partit i es posicionés i fixés voluntats de 
cara a quin ha de ser el futur de PIVSAM. 
 
A més, enteníem que era important que es fes públicament al Ple, també per 
als treballadors.  Darrere d’aquesta empresa hi ha una sèrie de treballadors i 
les seves famílies i crèiem que és interessant doncs que tots ens pronunciem 
una mica què pensem de PIVSAM, quin creiem que ha de ser el futur de 
PIVSAM, i cap on ha d’anar i quines apostes hem de fer per aquesta empresa. 
 
La moció consta de quatre punts.  La primera ve una mica a recordar doncs 
que PIVSAM no neix fa quatre dies, PIVSAM porta 25 anys treballant per a 
aquest Ajuntament, o gairebé el 100% per a aquest Ajuntament.  Recordar 
també, com ja diria que hem explicat tots, que la situació de PIVSAM no la 
genera la pròpia empresa, no la genera la gerència, òbviament no la generen 
els treballadors, sinó que es veu arrossegada per una situació econòmica 
problemàtica de l’Ajuntament i que aquesta situació és el que provoca que 
PIVSAM no pugui fer front als seus deutes i als seus pagaments. 
 
En un segon punt es demana que l’Ajuntament, insta l’equip de govern a 
seguir treballant.  Aquest grup municipal en el seu moment va denunciar, va 
qüestionar públicament que crèiem que l’equip de govern no estava fent tot el 
possible per negociar amb els acreedors.  Realment, des de la CUP doncs 
volem agrair, o estem contents de que almenys la sensació que tenim ara és 
molt diferent.  Creiem que segurament des de l’equip de govern ens diran que 
des del primer dia la intenció era aquesta.  Els ímputs que teníem nosaltres no 
van ser aquests, sobretot en els primers moments de la crisi, per dir-ho 
d’alguna manera, de PIVSAM.  En tot cas ens alegrem que ara, com a mínim, 
ho entenguem així i creiem que s’està treballant en la bona direcció, i en tot 
cas, com deia, instem a seguir treballant en aquesta direcció. 
 
Per altra banda, ja s’ha estat parlant de... de que bueno, de fet s’està fent un 
Pla de Viabilitat de l’empresa.  Tal i com s’ha parlat al Consell d’Administració, 
la idea o una de les idees per tal de que PIVSAM sigui viable és fer que 
l’Ajuntament encarregui altres tasques de les que pròpiament estava fent fins 
ara PIVSAM, que bàsicament eren de temes urbanístics.  Creiem que pels 
treballadors que hi han, pels objectius socials de PIVSAM és interessant 
doncs que una empresa pública, des d’una Societat Anònima Municipal, es 
puguin encarregar altres estudis i altres tasques des del propi Ajuntament a 
una empresa que és 100% municipal.  I per tant el que s’insta és a això, a que 
l’Ajuntament miri d’encarregar feines que fins ara s’han estat fent en empresa 
privada, que mirin de fer-se en aquesta empresa pública, per tal de bé, doncs 



 

que els beneficis reverteixin a la pròpia ciutat i també que els treballadors 
puguin seguir treballant en aquesta Societat Anònima Municipal. 
 
I per últim, bé, l’últim punt, que el que ve a defensar, una mica en el sentit del 
que explicava ara, és que en aquest Pla de Viabilitat s’intenti buscar la forma 
de que tots els treballadors de PIVSAM puguin seguir en els seus llocs de 
treball.  Sabem que no és fàcil, però creiem que la voluntat hi ha de ser, que 
hem de treballar per a això, i estem convençuts de que si realment des de 
totes les regidories es busca allò que s’està externalitzant, aquells estudis que 
s’estan fent fora, de quina manera podrien passar a través de PIVSAM, creiem 
que pot arribar a ser possible variant això, no?, bastant les tasques que han 
estat fent fins ara en aquesta empresa, però que sigui possible mantenir la 
totalitat dels treballadors que hi ha ara mateix a PIVSAM.  Gràcies. 
 
ALCALDESSA 
 
Molt bé.  Gràcies, senyor Font.   
 
Jo voldria donar el posicionament del govern personalment, perquè ademés, 
com a presidenta de l’entitat crec que també tinc aquesta obligació.  I voldria 
reiterar la voluntat que personalment es va expresar als treballadors, que vaig 
expresar jo mateixa, que la voluntat d’aquest govern és donar continuïtat a 
aquesta empresa i treballar per aconseguir la seva viabilitat. 
 
Per tant, en aquest sentit s’han anat fent tots els passos i ara mateix s’està 
treballant per portar a terme aquest Pla de Viabilitat, i torno també a explicar, 
perquè ja que... jo crec que és bo que aquí en tornem a parlar, i torno a 
explicar que el pas que es va fer sí que és un pas que va ser fort, però que en 
aquells moments es va fer aquest pas perquè des del govern municipal i els 
serveis tècnics es creia que era l’única manera en aquell moment d’actuar, per 
això es va presentar aquesta comunicació prèvia. 
 
Sempre es va presentar amb continuïtat, és a dir, la idea sempre ha estat que 
fos una... un concurs amb continuïtat, però des d’aquell mateix moment s’han 
continuat mantenint les converses amb les empreses a les quals se’ls hi 
deuen importants imports, i aquesta negociació està prosperant, està tirant 
endavant de manera satisfactòria.  Complicat, perquè realment és una 
negociació difícil, però s’està tirant endavant.  Per tant, la voluntat i les accions 
d’aquest govern són per donar continuïtat a l’empresa PIVSAM, i per tant 
agraeixo que es presenti aquesta moció, perquè crec que és bo que quedi, 
que es parli d’allò que... que es deixi constància d’allò que s’està fent, perquè 
crec que és important per tal de que els treballadors tinguin aquesta més 
tranquil·litat i també perquè en general la inquietud que va crear aquest pas a 
la societat vilanovina es tranquil·litzi.  Per tant, agraeixo la moció, crec que és 



 

molt positiva, el govern municipal la votarà a favor i continuarem treballant per 
realment garantir aquesta viabilitat de l’empresa PIVSAM.  Aquesta és la 
voluntat que torno a reafirmar de manera contundent. 
 
Sí que voldria comentar que quan es va presentar la moció ja ho vam apuntar, 
que el punt número quatre, tal com està escrit, creiem que si el votem a favor 
votem a favor una afirmació que en aquests moments no podem garantir, 
perquè dir: “fer un Pla de Viabilitat que permeti conservar tots els llocs de 
treball”, haurem de veure del Pla de Viabilitat per veure si es poden conservar 
tots els llocs de treball.  Per tant, jo proposaria redactar-ho de manera que es 
vegi la voluntat de conservar-los, però és clar, no podem garantir, per molt que 
ho acordem aquí, no podem garantir que el Pla de Viabilitat garantirà tots els 
llocs de treball.  Per tant, jo demanaria si poguéssim modificar per: “que 
permeti conservar el màxim de llocs de treball”, per aquest fet, perquè crec 
que no podem acordar una expresió, una frase que no podem, que no podem 
garantir nosaltres que podrem complir. 
 
MARC FONT 
 
Sí, per contestar a la senyora alcaldessa.  A veure, jo entenc que “instar 
l’equip de govern a treballar per aconseguir un Pla de Viabilitat per a 
l’empresa que permeti conservar”, o sigui, s’està instant a treballar per, o sigui, 
crec que ja menys és complicat.  No diem “l’Ajuntament garantirà”, sinó que 
“instem a treballar per”.  Creiem que no... 
 
ALCALDESSA 
 
“A treballar perquè intenti aconseguir”.  És a dir, jo crec que lo que hauríem 
d’afegir és un matís.   
 
MARC FONT 
 
Clar, és que jo crec que ja si parlem d’instar, treballar per aconseguir un Pla 
que “intenti”... Ho veig molt rocambolesc, la veritat. 
 
ALCALDESSA 
 
És que, sincerament, la voluntat total d’aprovar-ho, però és que em preocupa 
el fet d’aprovar una frase que després no podrem complir, perquè aquí s’està 
afirmant, tal com està redactat, que ens comprometem a que el Pla de 
Viabilitat garantitzi tots els llocs de treball, i això no ho podem aprovar, entenc. 
 
 
 



 

 
MARC FONT 
 
Només una pregunta.  Jo entenc que aquest govern, ara mateix, segons el 
que acaba de dir vostè mateixa, està treballant per aconseguir un Pla de 
Viabilitat que permeti conservar tots els llocs.  Ho està treballant? 
 
ALCALDESSA 
 
Sí, per aconseguir... estem intentant aconseguir un Pla de Viabilitat que fagi 
això possible. 
 
MARC FONT 
 
Però està treballant en aquesta línia ara mateix. 
 
ALCALDESSA 
 
Correcte, així ho he afirmat, eh? 
 
MARC FONT 
 
Llavors entenc que instar l’equip de govern a treballar per una cosa per la qual 
ja està treballant, no incomplirà ni... 
 
ALCALDESSA 
 
A veure, personalment no m’agrada el redactat.  En tot cas constarà a l’acta lo 
que hem parlat i si tots estem d’acord en que l’esperit és treballar per intentar 
aconseguir això, aquest govern no per això deixarà de votar-ho.  Tot i així, jo 
crec que seria millor redactar-ho de manera que s’entengui, que quedi més 
clar.  Però ja li dic que no... he expresat la voluntat, estem treballant en 
aquesta línia i no per un problema de redacció votarem en contra. 
 
MARC FONT 
 
D’acord.  Jo, sobretot tenint en compte doncs que la moció també ha estat 
parlada amb treballadors de PIVSAM, i que no veig la problemàtica, o almenys 
des del grup municipal no veiem que sigui excessivament problemàtic, 
preferiríem deixar-la tal i com està. 
 
 
 
 



 

 
ALCALDESSA 
 
Doncs senyor Font, com que els dos hem parlat del tema, queda clar la 
voluntat de tots que treballarem per intentar aconseguir aquest Pla.  Per tant, 
el govern tampoc s’hi oposarà i també votaria a favor. 
 
A partir d’aquí obriríem un torn de paraules.  Senyora Sánchez. 
 
IOLANDA SÁNCHEZ 
 
Bé, en tot cas doncs quan es va presentar en la Junta de Portaveus nosaltres 
vam manifestar a la Junta de Portaveus que també cosignàvem aquesta 
moció i per tant doncs fem fil per randa, aprovem fil per randa doncs el 
contingut explícit de la moció.  I en tot cas doncs jo vull manifestar en principi 
un primer agraïment als treballadors de PIVSAM, bé, per la paciència d’un 
procés que jo crec que doncs ja vam manifestar en el seu dia, per la paciència 
d’un procés que no s’ha portat amb tota l’agilitat, diàleg oportú, doncs que es 
necessitava, en un moment en què el govern doncs afronta una línia de treball 
que en tot cas, i aquesta és la nostra opinió, doncs ha canviar de romb gràcies 
a la presió i al posicionament del Consell d’Administració, i per tant de 
l’alternativa d’oposició, per dir-ho així, o de representants que hi ha de 
l’oposició en aquell Consell d’Administració.  En tot cas, això és la democràcia, 
i gràcies doncs a això en aquests moments doncs podem treballar en aquesta 
voluntat, també conjuntament ara amb el govern, per fer possible doncs la 
viabilitat, i aquesta jo crec que és el principal voluntat i objectiu d’aquesta 
moció, la viabilitat del projecte de l’empresa PIVSAM, de l’empresa municipal. 
 
ALCALDESSA 
 
Gràcies, senyora Sánchez.  Senyor Rodríguez. 
SANTIAGO RODRÍGUEZ 
 
Gràcies.  Per posicionar el grup popular, crec que val la pena començar amb 
dues... dues premises, no?  Una primera expresar el nostre convenciment, i 
també el nostre desig de que l’empresa municipal PIVSAM no tancarà les 
seves portes, tenim aquest convenciment, tot i les dificultats.  Que nosaltres 
permeti’ns que afirmem que les dificultats són pròpiament de l’Ajuntament, és 
a dir, PIVSAM acaba sent l’eina financera, o ha acabat sent l’eina financera 
amb la que l’Ajuntament ha dut a terme al llarg del temps una sèrie de 
pràctiques.  I això ho havíem denunciat ja fa mesos i algun any, de que 
s’estava utilitzant com una eina financera, que no pas com a l’eina que estava 
concebuda inicialment.  Però també deixin-me expresar un segon 
convenciment, i és que PIVSAM no deixarà de pagar, pagarà tard, pagarà 



 

malament, però PIVSAM no deixarà de pagar, perquè al final, al darrere qui hi 
ha és l’administració local, hi ha l’Ajuntament de Vilanova.  Per tant, no es pot 
permetre el luxe una empresa municipal de deixar de pagar.  Segurament 
s’han hagut de donar uns passos, que eren els que s’havien de donar quan hi 
havia una situació determinada, però aquests passos destinats evidentment a 
guanyar temps i a intentar buscar una solució per sortir de l’atzucac en el que 
es trobava l’empresa.  
 
Ara bé, dit això, home, tampoc no ens facin combregar amb rodes de molí, 
escolti’m, i una mica em perdonaran ara la comparació, eh?, però una mica 
ens ha semblat aquesta moció com que aquella persona, eh?, aquell que 
s’està morint i tothom va dir: ai, amb lo bo que era, ai, amb lo bo que era, no?  
Escolti’m, pues miri, a vegades no tothom és tan bo com ho acostumem a 
expresar quan s’està morint.  Miri, nosaltres hem sigut molt crítics amb 
l’empresa municipal PIVSAM, no d’ara, des de fa molts anys, molts anys, des 
dels seus inicis.  Hem estat crítics perquè enteníem en el seu moment, i 
continuem entenent ara, que aquesta empresa s’ha utilitzat políticament per 
fer coses que des de l’Ajuntament no es podia fer.  I abans eren unes coses i 
ara ha sigut unes altres coses des del punt de vista financer.  Per tant, ens 
permetran que ens mantinguem en la nostra tesitura que hem mantingut al 
llarg dels anys, home, de no reconèixer específicament la tasca realitzada per 
l’empresa PIVSAM. 
 
Això no treu que haguem de reconèixer la tasca realitzada pels treballadors.  
Sense cap mena de dubte, els treballadors han realitzat la seva feina.  Però sí 
que em permetran –i aprofito que està entre el públic, i també ho dic 
públicament-, home, la tasca de la gerència a mi em dóna la impresió de que 
no ha estat l’adequada.  O sigui, la forma de gestionar l’empresa no era 
l’adequada.  Nosaltres podem entendre perfectament que la decisió política 
era que l’empresa funcionés d’aquesta manera, però això l’empresa no tenia 
que haver-ho acceptat, i l’empresa no tenia que permetre que s’arribés als 
extrems que s’ha arribat.  I això ha passat, perquè segurament hi havia la 
decisió política de que això fos així, però també perquè hi havia a la direcció 
de l’empresa alguna persona que ha permès que això sigui d’aquesta manera. 
 
Per tant, nosaltres manifestem la nostra voluntat de votar a favor el punt 2, 
que és aquell que diu, escolti’m, intentem resoldre els problemes financers.  El 
punt 4, que és el de l’encàrrec del Pla de Viabilitat i nosaltres entenem que 
doncs s’ha d’intentar conservar la majoria de llocs de treball que es puguin.  
Però no donarem suport en el punt 1, que és aquell que demana 
reconeixement al llarg de la història de la tasca de PIVSAM, ni al punt 3, que 
diu, escolti’m, encarreguem-li tot lo que sigui possible a l’empresa municipal 
PIVSAM, i després oralment s’explicita: “en comptes d’encarregar-ho a 
empreses privades, ho encarreguem directament a PIVSAM”.  Miri, doncs 



 

escolti’m, jo també vull manifestar el respecte pels treballadors de PIVSAM, 
però també el respecte pels treballadors de les empreses privades, que si no 
reben encàrrecs doncs segurament perdran el seu lloc de treball.  També els 
hi vull expresar el nostre suport, perquè no tenen absolutament cap culpa de 
que s’hagi dut a terme una mala gestió econòmica en una empresa municipal.  
Per tant, nosaltres no podem votar que es prioritzi l’encàrrec de projectes a 
PIVSAM, entre d’altres coses perquè no sé aquest govern, però anteriors 
governs ja ho feien, i per tant no creiem que a més a més ho haguem 
d’explicitar amb un acord del Ple.  Per tant, la nostra voluntat de votar 
favorablement els punts 2 i 4, i negativament els punts 1 i 3. 
 
ALCALDESSA 
 
Gràcies.  Senyor Elena. 
 
JOAN IGNASI ELENA 
 
Bé, en els debats que s’estan produint darrerament és molt difícil centrar-se al 
que estem parlant.  Vam tenir un debat molt llarg sobre PIVSAM i tots vam 
manifestar les nostres opinions.  Si cada vegada que surti la paraula PIVSAM, 
o qualsevol altre tema, s’han d’afirmar coses que necessàriament els altres 
hem d’expresar les nostres posicions contràries perquè no compartim, això 
serà el conte de mai acabar.  Ho dic en el sentit de que jo no comparteixo les 
afirmacions que fa sobre el que ha estat el llegat de la PIVSAM al llarg dels 
anys, ni quina ha estat la posició de PIVSAM a la vida municipal, ni que hagi 
estat un instrument financer al servei de l’Ajuntament, ni tot allò que vostè diu.  
De la mateixa manera que jo considero que vostès són contraris a l’existència 
de la PIVSAM des de l’inici, i és veritat que en això han estat coherents, 
perquè han estat crítics amb la PIVSAM des del principi.  I jo crec que ho ha 
explicat bastant bé al final, i és perquè vostè creu que la PIVSAM, en 
determinats moments, ha fet coses a la vida econòmica i a la vida de la ciutat 
que vostè no creu que s’hagués de fer des de lo públic sinó que s’havia de fer 
des de lo privat.  
 
Però no vull entrar en la desqualificació del que vostè diu, o en la contradicció 
del que diu, perquè sinó reproduirem un debat que vam fer en l’anterior Ple, 
que va ser molt llarg.  Però em sap greu que s’afirmin coses que nosaltres 
vam desmentir, perquè ens obliguem uns als altres a reproduir debats un Ple 
darrere un altre.  I en aquest sentit volia deixar clar que niego la mayor, que no 
és veritat que s’hagi utilitzat la PIVSAM en aquests termes, i que ha tingut una 
funció molt important a la història de la ciutat, i molt positiva en aquests anys. 
 
Segona, dos matisos.  Nosaltres sí que pensem, sí que pensem que per part 
del govern municipal havia una intenció de tancar la PIVSAM.  Vostè ha dit 



 

que sempre des del principi hi havia la voluntat de continuïtat.  Nosaltres hi 
han elements que ens fan dubtar que això sigui veritat.  Un és el fet de que en 
algun grup li va manifestar la voluntat i el desig de que s’aprovés el concurs de 
creditors.  I l’altre és que va manifestar el govern a diversos grups que hi havia 
preparat un ERO i que només quedarien dos treballadors.  Per tant, això 
s’assembla bastant, s’assembla bastant a volguer-la tancar.  Però jo també 
agraeixo que hi hagi un canvi, i és igual, pel que sigui, perquè s’ha reflexionat, 
per l’oposició, pel que sigui, que hi hagi un canvi en aquest sentit.  I per tant el 
felicitem, aquest canvi, i en aquest sentit ens hem de posar a treballar.  
 
I entro en la moció amb una prèvia més.  Ha dit que els serveis tècnics van dir.  
Quins serveis tècnics?, els que van contractar unilateralment fora de l’empresa 
vostès i que van portar a la Junta d’Accionistes, al Consell d’Administració de 
PIVSAM.  Perquè van prescindir dels treballadors municipals i del secretari de 
l’empresa PIVSAM. 
 
Fets aquests dos matisos, i agraint que hi hagi aquest canvi per la raó que 
sigui, jo crec que aquesta moció, que nosaltres, senyora Lloveras, aprovem en 
els termes que es diu a la moció, no en les interpretacions que cadascú fem 
de la moció, eh?  És a dir, aprovem un text, i aquest és el text que per a 
nosaltres és vàlid.  Vull que quedi clar en acta, perquè després no diguem que 
tots vam aprovar que era amb la intenció.  Estem aprovant el que estem 
aprovant, això també, les mocions són així.   
 
Jo crec que la moció és positiva, en quin sentit?  Sobretot en un, i és que dóna 
confiança.  Per això vull insistir en la necessitat de que s’aprova el que 
s’aprova, en un moment en què és difícil, i per als treballadors molt 
especialment, i per tant dóna confiança.  Dóna confiança al projecte de 
PIVSAM, reconeix la tasca de PIVSAM, i per tant reconeix la seva trajectòria, 
la seva necessitat i la feina feta per les desenes de treballadors que al llarg 
dels anys han passat per l’empresa.  Dóna tranquil·litat als treballadors, 
justament el punt aquest, al que fèiem referència, no?, el punt número 4, d’una 
voluntat de l’Ajuntament explícita de garantir un Pla de Viabilitat que permeti el 
manteniment dels llocs de treball.  I finalment dóna confiança en quelcom que 
encara és més important i que és necessari perquè l’altre es pugui donar, que 
és que dóna confiança en el futur del projecte.   
 
La PIVSAM ha passat moltes, moltes èpoques diferents.  L’altre... celebràvem 
fa poc el 25è. aniversari.  I ha passat moltes èpoques diferents i ha fet 
funcions al servei de l’administració local, al servei de lo públic, de 
l’Ajuntament, de la ciutat, diferents en funció de cada moment.  Els darrers 
anys molt vinculat a la gestió i a l’administració i al control, el seguiment i a 
l’execució de l’obra pública.  En altres moments de tasques de promoció.  És 
evident que està canviant el paradigma en aquests moments i que 



 

naturalment el seguiment i el control de l’obra pública no serà la prioritat de la 
PIVSAM, se n’han de buscar d’altres.  I en aquest sentit em sembla que 
aquesta moció obre un camí que em sembla que és molt interessant de cara a 
buscar aquest nou començament de l’empresa PIVSAM, com altres n’ha tingut 
al llarg dels anys.  Nous començaments com a conseqüència dels canvis de 
paradigma a la ciutat i de necessitats del que podia cobrir l’empresa PIVSAM. 
 
ALCALDESSA 
 
Molt bé.  Gràcies, senyor Elena.  
 
Bé, en primer lloc jo voldria insistir, per molt... tot i tenint en compte l’afirmació 
que acaba de fer el senyor Elena, que aquest govern municipal, havent-ho 
parlat amb les persones que han presentat la moció, hem deixat clar que el 
que votem és que s’estigui treballant, que s’està treballant, que és el que 
s’està fent en aquests moments, per tirar endavant un Pla de Viabilitat que 
intenti mantenir tots els llocs de treball.  I això és el que nosaltres votarem, 
perquè evidentment quan s’està treballant en un Pla de Viabilitat, fins que no 
se sap el resultat del Pla de Viabilitat, no es pot saber si es poden conservar 
tots els llocs de treball o no.  Val?  D’acord.  Això per una banda. 
 
Després, senyor Elena, evidentment entenem que vostè hagi de justificar la 
situació amb la qual aquest govern s’ha trobat les arques municipals i 
l’empresa PIVSAM.  Però dit això, jo li vull recordar, perquè crec que hi ha 
algunes coses que no les ha explicat prou correctament, que el concurs en tot 
moment es va presentar amb continuïtat i que mai s’ha dit que es tingués 
preparat un ERO, preparat, preparat un ERO, mai s’ha dit això.  En tot cas, 
així com... tal com hem explicat, hi va haver una explicació d’una opinió pròpia 
d’un regidor d’aquest govern.  El govern municipal en tot moment les 
declaracions que ha fet són les que jo he reproduït en aquest moment, per 
tant, a partir d’aquí, senyor Elena, això és el que és.  Jo li... jo estic parlant en 
lloc del govern municipal i la voluntat del govern municipal és ara i ha estat 
des del principi garantir, intentar mantenir la continuïtat de l’empresa, i així ho 
afirmo. I per tant en aquest sentit s’ha estat treballant en aquesta línia des del 
començament, i ho vull deixar clar. 
 
Dit això, passaríem a la votació.  I si... sí, senyor Font. 
 
MARC FONT 
 
Sí, bé, només per contestar algunes coses.  Respecte al senyor Rodríguez, ja 
sabem que les nostres postures són molt diferents en la gran majoria dels 
temes, i sí, nosaltres defensarem l’empresa pública, creiem en l’empresa 
pública i, si convé, prioritzarem per sobre l’empresa privada, sobretot una 



 

empresa 100% propietat d’aquest Ajuntament i que, per tant, no deixa de ser 
un braç més, una extensió més d’aquest Ajuntament.  Per tant, si convé sí 
prioritzarem per davant de l’empresa privada. 
 
Respecte el que diu de... a l’hora d’atacar la gestió de PIVSAM.  Nosaltres 
també creiem que hi ha algunes coses que no s’han fet bé, però entenem que 
les decisions han estat polítiques.  Hi ha un Consell d’Administració on hi 
estem representats els partits polítics, i hi ha unes regidories que marquen 
línies, i això ho sabem tots com funciona aquesta i altres empreses anònimes 
municipals. 
 
Per altra banda, quan deia d’encàrrecs, també no cal que siguin encàrrecs 
que passin per davant d’empresa privada, tenim... realment s’està treballant i 
entenem que des de la regidoria de Promoció Econòmica s’està intentant 
desenvolupar noves maneres de promoció i buscant nous tipus de fer política 
de promoció econòmica, i entenem que en aquest sentit segurament PIVSAM 
podria ser una bona eina, o creiem o entenem nosaltres que pot ser una bona 
eina. 
 
Bé, respecte el tema de l’ERO no hi entrarem, però sí que és veritat que 
s’havia plantejat el tema i en tot cas, com deia abans, ens alegrem i crec que 
està bé que aquest govern hagi rectificat i que doncs ara apostem tots perquè 
PIVSAM pugui seguir endavant.  Gràcies. 
 
ALCALDESSA 
 
Senyor Font, breument... ara passo la paraula.  No he negat que es ves parlat 
d’un ERO, eh?, he dit que no s’havia dit mai que es tingués preparat un ERO, 
perquè és que no, no és així.  S’havia parlat d’un ERO com un... però no que 
es tingués preparat, eh?, és l’únic que discutia. 
 
Senyor Rodríguez. 
 
SANTIAGO RODRÍGUEZ 
 
Puntualitzar dos coses només, no?  Una primera.  Aquest no és un debat 
sobre empresa pública-empresa privada, hi han més circumstàncies aquí a 
redere, hi ha també un debat sobre administració pública o empresa pública.  
No faci només la comparació respecte d’empresa pública o empresa privada.  
Perquè l’Ajuntament té no un braç, un cos, que són els serveis tècnics 
municipals, que fa 25 anys que se senten agreujats.  Doncs jo també els hi 
dono el meu suport amb els tècnics municipals, que moltes vegades poden fer 
tasca que s’encomana a l’exterior, sigui empresa pública o sigui empresa 
privada.  Primera circumstància. 



 

 
Segona circumstància, segona circumstància.  Sincerament, eh?, la millor 
forma d’ajudar a mantenir aquesta empresa no és llançar-li el salvavides quan 
s’està ofegant, era evitar que caigués a l’aigua.  I al llarg dels últims anys, els 
únics que hem advertit de la deriva financera que agafava aquesta empresa, i 
els únics que votaven en contra de les comptes i dels pressupostos que es 
presentaven eren els consellers, o el conseller del Partit Popular, ningú més 
ho va fer, tothom va donar suport a la gestió que s’estava fent i que, en 
definitiva, és... aquella gestió és la responsable de que avui estiguem parlant 
d’això.  Gràcies. 
 
ALCALDESSA 
 
Gràcies, senyor Rodríguez.  Senyor Elena. 
 
JOAN IGNASI ELENA 
 
Bé, torno a repetir amb relació al senyor Rodríguez.  No entraré ara a debatre 
sobre el fons de la PIVSAM i la seva trajectòria i les posicions de cadascú, 
ara, em sembla que hauríem d’evitar tots plegats de fer i de voler reproduir 
debats que ja s’han fet, perquè sinó ens obliguen als altres a contestar.  Però 
no ho faré en aquest cas, ja ho he fet abans. 
 
Digui’ns a qui hem de fer cas aleshores del govern.  És a dir, jo no sé si la 
paraula era preparat, però la voluntat de fer un ERO per part d’un regidor del 
govern sí que es va expresar.  Al Ple passat, quan ho vam dir, ens va dir que 
assumia tot el que feien els seus regidors, i ens ho va dir d’una forma molt 
explícita.  I avui ens diu que ho ha dit un regidor i que no era la voluntat del 
govern, que la voluntat del govern l’expresa vostè.  Digui’ns-ho, perquè 
aleshores sabrem a què atendre’ns quan ens expresa alguna cosa algun 
regidor.  Jo crec que amb això... en fi, no tinc res més a dir. 
 
ALCALDESSA 
 
Senyor Elena, em sembla que vostè mateix ho ha contestat.  Jo el que li 
estava discutint és quan ha dit, quan ha afirmat que hi havia un ERO preparat 
i així també ara li he contestat amb el senyor Font, jo he dit que no és cert, 
que ningú ha dit mai que es tingués un ERO preparat.  Senyor Elena, és això i 
això és lo que he manifestat.  Evidentment continuo mantenint que responc de 
qualsevol afirmació dels regidors d’aquest govern i per això li dic que cap 
regidor d’aquest govern ha dit mai que tingués un ERO preparat. 
 
Res més, jo crec que ja hem parlat prou d’aquest tema.  Les posicions estan 
prou clares i, per tant, si no hi ha més paraules, passaríem a la votació.  I es 



 

demanava que es votés per separat els punts 2 i 4.  No sé si ho acceptarien, 
sí?   
 
Senyor secretari, comencem per votar els punts 2 i 4 primer.  Per tant, vots a 
favor dels punts 2 i 4?  S’aprova per unanimitat. 
 
Vots a favor dels punts 1 i 3?  Vots en contra?  El punt 1 i 3 també s’aproven 
amb la majoria dels... amb tots els vots assistents, a excepció del grup del 
Partit Popular. 
 
Es voten per separat els punts de la moció. 
 
VOTACIÓ PUNTS 2 I 4:  S’aproven per unanimitat dels presents. 
 
VOTACIÓ PUNTS 1 I 3:    Vots a favor: CIU, PSC, CUP i ICV (21) 
    Vots en contra: PP (2) 
 
La moció queda aprovada en la seva totalitat. 

 
 

PREGUNTES 
 
 
25. PREGUNTA DEL GRUP MUNICIPAL DEL PP: 
 
• SOBRE LA TANCA DEL PORT. 

 
ALCALDESSA 
 
Molt bé, doncs ara passaríem al torn de preguntes.  Els hi recordo que el 
regidor que formula la pregunta té dos minuts per formular-la i que la rèplica 
també hi han dos minuts. 
 
Comencem per la pregunta del Partit Popular, senyora Rodríguez. 
 
 
CARMEN MARÍA RODRÍGUEZ 
 
Bueno, pues últimament s’ha vist a la premsa com uns veïns, els veïns de 
Baix a Mar pues havien fet un recull de signatures en contra d’una tanca que 
es troba al port i que històricament es va ficar doncs per a la protecció i 
seguretat dels vaixells que es troben al port.  M’imagino que aquests veïns 
faran una iniciativa al govern o al Ple sobre què fer amb aquesta tanca, i 



 

m’imagino que els pescadors o propietaris de vaixells al port pues tenen 
també una postura totalment diferent. 
 
En tema de seguretat i tema estètic i tema de... bueno, també hi ha un 
propietari, un senyor que té un bar, que també té dins del port.  Hi han molts 
interessos contraposats.  El grup popular volíem sapiguer quina és la postura 
que té el govern.  És aquest conflicte que tenim a la ciutat.  Moltes gràcies. 
 
ALCALDESSA 
 
Gràcies.  Senyor Giribet. 
 
JOAN GIRIBET 
 
Hola, gràcies.  En tot cas, tal com s’ha dit, ja queda patent que és un tema 
amb una controvèrsia bastant gran, no?  Ja s’ha vist que hi han diferents 
col·lectius a la ciutat, amb la qual els interessos són totalment contraposats, i 
creiem des del govern que és un tema prou delicat com per haver de prendre 
una decisió d’una manera precipitada.  Amb lo qual creiem que és un tema 
que s’ha de tractar d’una manera pausada, analitzar els diferents casos en 
què ens trobem, i en tot cas també fer un... bueno, de manera participativa 
amb totes les entitats que d’alguna manera intervenen.  
 
Sabem que hi ha molts veïns que estan molt interessats en que s’obri.  També 
sabem que és... els pescadors consideren que s’està jugant amb el seu pa.  
Llavorens creiem que bueno, que d’alguna manera hem de buscar la manera 
de consensuar aquesta actuació. 
 
ALCALDESSA 
 
Gràcies. 
 
CARMEN MARÍA RODRÍGUEZ 
 
Però volia sapiguer si hi ha alguna alternativa vers la tanca, com unes 
càmeres de seguretat o alguna cosa per l’estil. 
 
JOAN GIRIBET 
 
En tot cas és un tema que també depèn de Ports, no només de l’Ajuntament, 
que són els que en un principi tenen la potestat del port, eh?  I en tot cas 
s’hauria d’arribar amb un consens i acabar de pactar molts temes amb Ports i 
amb els diferents col·lectius, com ja he dit abans. 
 



 

 
26. PREGUNTA DEL GRUP MUNICIPAL D’ICV: 
 

El passat 23 de setembre el conseller de Territori i Sostenibilitat, Lluís 
Recoder, presentà el nou Pla d’Actuació per a la millora de la qualitat de l’aire 
2011-2015.  El document inclou novetats importants respecte a l’actual que 
afecten tant el trànsit com la indústria.  Entre d’elles: 
 

• Les elèctriques i les cimenteres reduiran les seves emissions quan es 
produeixin episodis de contaminació ambiental. 

• S’implantarà un nou model de peatges verds, amb avantatges per als 
vehicles menys contaminants. 

• Inclou un sistema d’etiquetatge per als automòbils en funció del grau de 
contaminació.  

• El pla aposta per les motocicletes elèctriques amb l’objectiu que al 2020 
el 70% de la renovació del parc de Barcelona sigui elèctric. 

• Els ajuntaments podran dur un control estricte dels vehicles bruts. 
 
Atès aquestes consideracions, pregunta: 
 

•  COM ESTÀ LA QUALITAT DE L’AIRE A LA NOSTRA CIUTAT I 
QUINES MESURES ES PENSEN ADOPTAR?.  I AL BARRI DEL 
TACÓ? 

 
 
ALCALDESSA 
 
Gràcies.  La següent pregunta, del grup d’Iniciativa per Catalunya-Verds. 
 
IOLANDA SÁNCHEZ 
 
Bé, la pregunta és clara, és com està la qualitat de l’aire a la nostra ciutat i 
quines mesures es pensen adoptar al barri del Tacó. 
 
JAUME MUNNÉ 
 
Bé, segons l’informe que m’ha arribat diéssim de la Direcció General de 
Qualitat Ambiental, doncs, com bé deu saber de l’any passat, les mesures que 
s’havien pres de micrògrams de contaminant per m3 d’aire, pues eren bastant 
correctes, estaven dintre dels marges aceptables de tot l’any. 
 
Aleshores aquest any, que ja portem cinc o sis mesos de mesura, se sap que 
els dos últims mesos no es poden saber, perquè sempre es tenen que 
verificar.  Aleshores aquí a Vilanova tenim dos llocs, diguéssim, de test, de 



 

captació de mesures.  Un està al Centre Cívic del Tacó i l’altre al terrat de 
l’Ajuntament.  I actualment pues les mesures que estan donant pues també 
estan... són òptimes.  És a dir, no hi ha cap problema afegit.  Tinc les dades 
per aquí, que han arribat i, bueno, sense problema. 
 
IOLANDA SÁNCHEZ 
 
Bé, en tot cas la pregunta venia doncs amb un antecedent.  És que el senyor 
Recoder, el responsable mediambiental del país, doncs ha anunciat tot un pla 
d’accions, de mesures per millorar la contaminació, concretament respecte 
una línia: contaminació per vehicles, i per tant quines mesures es prendran en 
aquest sentit; i l’altra pel tema de... industrial. 
 
En aquest sentit hi ha una mesura que és molt important i a la qual el nostre 
grup doncs vol assenyalar i demanar al govern doncs que estigui molt 
amatent, és que durant el 2010 es va comprovar i constatar claríssimament 
que per primera vegada en molts i molts, molts anys d’història, al barri del 
Tacó, el captador del barri del Tacó donava per primera vegada durant una 
sèrie important de mesures, igual que a l’Ajuntament, que el captador de 
l’Ajuntament.  I per la qual cosa el 2010 era un any molt significatiu.  Per quina 
raó?  Bàsicament perquè CEMEX havia acabat la producció de clinker, no 
produïa més ciment.  I nosaltres vam demanar, primer demanar i després 
interposar un recurs contenciós administratiu a la Generalitat de Catalunya, 
perquè obri l’expedient per fer la caducitat de l’autorització ambiental de 
CEMEX.  I ens agradaria que es posessin mans i mànigues a parlar amb la 
Generalitat i a fer tot el possible... se m’ha passat el temps? 
 
ALCALDESSA 
 
No sé. 
 
IOLANDA SÁNCHEZ 
 
Perdó, perdó, és que no l’he vist. 
 
ALCALDESSA 
 
No sé si li queda... sí?, carai! 
 
IOLANDA SÁNCHEZ 
 
Anava ràpida.  
 



 

... mans i mànigues.  Una, si la Generalitat no accedeix per la via de la 
negociació i de la bona relació amb l’Ajuntament de Vilanova a doncs obrir 
l’expedient, a mantenir i fer un seguiment clar del contenciós-administratiu, 
que sabem que és llarg.  A les últimes converses amb la Generalitat no hi 
havia aquesta mesura, no hi havia aquesta voluntat.  Demanaríem al govern, i 
ara que coincideix amb color de govern... 
 
JAUME MUNNÉ 
 
Bueno, l’únic que puc comentar és que d’aquest contenciós administratiu no 
en tenia coneixement. 
 
GERARD FIGUERAS 
 
S’ha acabat el temps. 
 
SECRETARI 
 
Dos minuts i dos intervencions.  Si queda temps, no pots agafar... 
 
ALCALDESSA 
 
Segur que està ben mesurat.  Vinga...   

 
27. PREGUNTA DEL GRUP MUNICIPAL DEL PSC: 
 
• SOBRE EL PORT DE VILANOVA I LA GELTRÚ. 
 

ALCALDESSA 
 
Preguntes?  Les preguntes de la Candidatura d’Unitat Popular?  Ah, perdó, sí,  
n’hi ha una abans del Partit Socialista. 
 
GERARD LLOBET 
 
Sí, la nostra pregunta està relacionada també sobre el port, i és que volíem 
saber com estan els estudis tècnics que s’havien fet a l’anterior mandat sobre 
la plaça del Port i també les intencions sobre la plaça del Trajo de Garbí, que 
té aquest govern. 
 
ALCALDESSA 
 
Gràcies. 
 



 

JOAN GIRIBET 
 
Molt bé.  En quant al... bueno, en principi, en quant a les modificacions de 
plaça del Port, ens trobem que hi havia un estudi de detall que s’estava tirant 
endavant, per decisió consensuada amb Ports, amb el qual hem tingut unes 
reunions i decisions parlades per nosaltres dels criteris que considerem des 
del govern, inclús amb el mateix projectista de l’estudi de detall.  Considerem 
que és una mica agosarat portar-lo endavant sense tenir clar encara quina és 
l’activitat que es destinaria en aquest espai, amb lo qual s’ha pres la decisió 
de primerament arribar a consensuar o trobar la gent o els possibles inversors 
per anar a la plaça i poder fer-ho a mida de l’activitat que en un principi es 
plantegi. 
 
En quant al Trajo de Garbí, s’està treballant en buscar diferents també 
inversors que puguin estar interessats en encabir una activitat, dins del que 
marca el Pla Especial sempre, eh? 
 
GERARD LLOBET 
 
Més enllà d’això, el que volíem saber era l’agenda que volien impulsar vostès 
per impulsar aquest estudi de detall, en quin procés es trobava també.  El 
posicionament que havien tingut amb Ports de la Generalitat, si han mantingut 
reunions, i què se n’havia desprès també de la intenció de Ports de la 
Generalitat, que és efectivament qui ha de també participar en aquest 
desenvolupament.  I sobre tot això, justament al mes passat havia... al mes 
d’agost va acabar la concessió administrativa, doncs tot plegat oferir doncs el 
diàleg, les propostes del nostre grup per treballar consensuadament en aquest 
Estudi de Detall i desenvolupar un projecte que doncs ha d’integrar la ciutat a 
la plaça del Port, a la plaça del Trajo de Garbí i en aquest sentit doncs això, 
oferir la nostra, el nostre suport per desenvolupar aquest Estudi.  Gràcies. 
 
JOAN GIRIBET 
 
Molt bé, gràcies.  En tot cas constatar que hem tingut una reunió ja amb el 
senyor Damià Calvet, secretari general de... bueno, del tema del Port, amb el 
director general d’Urbanisme i també amb la gerent de Ports, amb el qual hem 
arribat a... bueno, a diferents intents de que és important crear activitat al Port, 
creiem que és molt important també des del punt de vista de la ciutat, i en tot 
cas intentar anar en comú per aconseguir els inversors i els possibles 
participants en les activitats dins del Port. 
 
En tot cas, agraïm el consens que hi hagi per poder tirar endavant temes i ja 
seguiríem parlant a les comisions informatives. 
 



 

ALCALDESSA 
 
Molt bé, gràcies.  

 
28. PREGUNTES DEL GRUP MUNICIPAL DE LA CUP: 
 
•  SOBRE EL SERVEI DE RECOLLIDA D’ANIMALS ABANDONATS 

A LES NITS I DURANT ELS CAPS DE SETMANA. 
 
ALCALDESSA 
 
Passaríem a les preguntes de la Candidatura d’Unitat Popular.  
 
MARTA RIUS 
 
Gràcies.  La nostra pregunta, la primera, va amb relació al servei de recollida 
d’animals abandonats durant les nits i durant els caps de setmana.  Quin és el 
sistema que té l’Ajuntament de Vilanova. 
 
ALCALDESSA 
 
Molt bé.  Senyor Munné. 
 
JAUME MUNNÉ 
 
Sí, sobre el CAAD de la Mancomunitat, aquest CAAD garanteix la recollida de 
les urgències totes les nits i els caps de setmana.  L’Ajuntament ho reforça a 
través de l’empresa Valoriza, amb recollides ordinàries de dilluns a dissabte, 
matins i tardes, i diumenges només matins, i recollides d’urgències que també 
cobreixen les nits, fins a la recollida definitiva de la Mancomunitat i trasllat al 
CAAC de Vilafranca.  Seria el sistema. 
 
MARTA RIUS 
 
Bé, en tot cas nosaltres hem recollit diverses queixes de que en el moment en 
què la gossera de Vilafranca no estava oberta, pel que fa a les nits i els caps 
de setmana, quan un ciutadà es troba un animal abandonat no pot recórrer a 
la Policia local perquè es troba amb que li recomana que millor faci veure que 
no l’ha vist l’animal en qüestió.  A més a més també són queixes que hem 
recollit des del col·lectiu de veterinaris de Vilanova. 
 
En tot cas, demanaríem de prendre atenció en aquesta situació i que hi 
haguessin, si no hi són, unes instal·lacions adequades a la comisaria de 



 

Vilanova, o en el lloc on es cregui pertinent, per donar servei al cas de 
recollida dels animals quan no estigui oberta la gossera. 
 
ALCALDESSA 
 
Si li sembla, com que ha sortit el tema de la Policia, acabarà la pregunta el 
regidor que porta aquests temes. 
 
FRANCESC XAVIER SÁNCHEZ 
 
Sí, jo només demanar-li dos coses: una, u, que la Policia recull i fa recollida, 
no només de gossos, sinó d’altres animals que ens trobem en situacions 
problemàtiques d’aquest estil.  Jo sí que li agrairia que, en tot cas, si hi ha 
alguna... cas en concret d’algun veí que manifesti que hi ha un policia 
d’aquesta ciutat que li ha manifestat el que vostè comenta, que m’ho faci 
saber perquè aquest policia ha actuat de forma absolutament indeguda i per 
tant aquest regidor el que farà és manifestar-li al policia que això no pot ser, 
de cap de les maneres. 
 
MARTA RIUS 
 
Jo mateixa, com a ciutadana, m’he trobat amb aquesta situació. 
 
FRANCESC XAVIER SÁNCHEZ 
 
Per això, per això, el cas concret d’aquest policia jo el voldria saber, perquè 
evidentment ni és la resposta que se li ha de donar a un veí, ni és la resposta 
que necessita qualsevol persona que s’adreci a la Policia. 
 

•  SOBRE ELS CRITERIS D’EMPADRONAMENT. 
 
QUIM ARRUFAT 
 
La següent pregunta... d’entrada un aclariment, presentem tres preguntes, 
malgrat que el ROM només n’autoritza dues.  No per insubmissió, ni 
insubordinació, ni com a motiu de protesta, sinó perquè no hi hem caigut, ho 
desconeixíem, ningú ho va dir a la Junta de Portaveus, i hem arribat fins aquí i 
no ho tornarem a fer,  en tot cas fins que no es modifiqui el ROM. 
 
Sobre els criteris d’empadronament, tenim dues queixes documentades, dius 
no documentades, en tot cas verificades en tot el que es pot, de dificultats 
afegides a l’empadronament per part de persones immigrades a la nostra 
ciutat d’ençà del canvi de govern.  Ens manifesta l’associació en concret, 
d’ençà del canvi de govern. 



 

 
Dos casos que no podem, com he dit, no podem documentar, en tot cas hem 
intentat verificar fins al màxim on podem arribar.  No podem documentar 
perquè no se’ls hi ha dit els nous criteris o els criteris afegits que se’ls hi 
demanaven no se’ls hi han donat per escrit, sinó verbalment, però en tot cas la 
pregunta és si s’ha detectat això, si hi ha nous criteris, si hi ha noves ordres, si 
no es complien els criteris ja establerts i ara s’ha donat ordre de complir-los 
plenament, o qualsevol altra cosa que amb el canvi de govern hagi passat en 
aquest sentit. 
 
ALCALDESSA 
 
De fet, anava jo mateixa a contestar aquesta pregunta, perquè com saben 
l’OAC depèn d’Alcaldia.  En primer lloc dir-li que no hi ha hagut cap canvi de 
criteri, tot el contrari, i que es regeix tota l’actuació segons unes instruccions 
que es van aprovar l’octubre de l’any 2010, i es continua amb les mateixes.  
Per tant, no hi ha hagut cap canvi de criteri.   
 
Em comenta el regidor Francesc Sánchez que coneix aquest tema, i que en 
tot cas li passo la paraula perquè sobre la problemàtica en concret ell pot fer 
més aportació que jo. 
 
FRANCESC XAVIER SÁNCHEZ 
 
Bé, de fet, simplement per un motiu, perquè he rebut segurament la mateixa 
queixa que vostè i per tant li vaig manifestar el mateix.  Vull dir que si hi ha... 
torno a dir, eh?, vull dir... perquè a vegades pot passar això, que un funcionari, 
doncs pel que sigui, doncs consideri que ara doncs actua d’una altra manera 
perquè ho considera ell, en tot cas no perquè hagi rebut cap instrucció, ni 
política, ni d’aquest equip de govern en concret.  Vaig manifestar-li també a la 
persona que m’ho va traslladar el fet de que ens informés concretament, que 
és lo que vostè diu que no pot disposar de l’acreditació documental o el que 
ha passat en concret, però perquè ens ho acredités i quina era la persona 
concreta que havia fet aquesta actuació, simplement perquè és que no hi ha 
hagut cap acció per part del govern per canviar els criteris que ja existien. 
 
QUIM ARRUFAT 
 
Val, correcte, gràcies.  Ja està.  Si segurament som coneixedors dels mateixos 
casos. 
 

•  SOBRE L’HOSPITAL. 
 

 



 

QUIM ARRUFAT 
 
Bé, per a l’última pregunta vem fet mà una mica de l’hemeroteca, però en tot 
cas imagino que no caldrà recordar el posicionament d’aquest Ple nombroses 
vegades, dels dos grups majoritaris especialment, per la importància que 
tenen amb relació al govern de la ciutat, respecte del nou hospital.  No?, les 
crides a la deficiència de la sanitat a la comarca, a que no es pot tensionar 
més, a que no vénen nous llits, etc., i que la realitat fins ara només s’ha traduït 
o només s’està traduint en tot cas amb retallades que arriben a l’hospital vell i 
amb una incertesa sobre com està el tema del nou hospital.  I la pregunta és 
com estan les perspectives i les negociacions entorn al nou hospital? 
 
FRANCESC XAVIER SÁNCHEZ 
 
Li vull contestar amb sinceritat, eh?, aquest regidor, en aquest cas concret, no 
li pot donar una altra informació que la mateixa que tenia de l’equip anterior.  
En tot cas perquè la meva prioritat, que és evidentment la d’aquest govern, la 
de poder tenir un nou hospital a Vilanova, ve precedida per una altra prioritat 
que hem tingut al llarg d’aquests dos mesos, eh?, que portem al govern, que 
era mantenir la viabilitat de la situació de l’actual hospital, que ha estat la 
primera prioritat, perquè per molt que fem un nou hospital, cosa que torno a dir 
crec que és la prioritat que ha de ser d’aquest govern, el que primer havíem 
de garantir era la continuïtat i la viabilitat de l’actual Consorci, per tant de 
l’actual hospital, cosa que s’ha traduït amb els acords que hem pogut fer amb 
els treballadors del Consorci. 
 
No dubti que, evidentment, potser és que sóc una persona simple en aquest 
sentit, i ho dic sincerament, eh?, però primer havia d’arreglar una cosa per 
posar-me amb l’altra.  I és evident que a partir d’ara la prioritat 1, després 
d’haver solventat com a mínim el fet de la viabilitat del Consorci, en aquest cas 
de l’hospital en concret, doncs la segona prioritat que tindrem és traslladar al 
govern actual de la Generalitat de l’absoluta urgència de començar a iniciar 
els treballs per a la viabilitat i l’existència d’un nou hospital a Vilanova. 
 
 

 
PRECS 

     
 
ALCALDESSA 
 
Passaríem ara als precs.  Senyor Elena. 
 
 



 

JOAN IGNASI ELENA 
 
Bé, tinc algun prec.  En primer lloc ens ha arribat per diversos mitjans i ens 
han alertat, queixes de diversos àmbits, eh?, a la direcció de Personal, i no 
parlo del responsable polític, sinó de la direcció de Personal.  Malestar, 
comportaments no apropiats, o derives amb relació a les formes i les actituds 
que jo crec que requereixen d’un seguiment per part dels responsables polítics 
de l’Ajuntament perquè, bueno, és que em sembla que correspon també fer 
aquest seguiment si arriba, i jo imagino que els hi deu haver arribat i sinó 
doncs així els hi traslado.  I em sembla que a la llum d’aquestes informacions 
és necessari doncs que aquest procés per part dels responsables del govern 
es faci. 
 
En segon lloc, s’han produït i s’estan produint molts canvis a l’Ajuntament.  
Trasllats, nomenaments, decrets, de persones d’un lloc a l’altre, no?  I no s’ha 
informat a la Comisió Informativa, i jo crec que això s’ha de fer.  S’ha demanat 
informació, s’ha demanat informa... potser els hi fa gràcia, eh?, però nosaltres 
els hi fem el prec, eh?  Ho hem dit, hem demanat informació a la Comisió 
Informativa i se’ns ha donat escadusserament algunes coses i altres no. 
 
Tampoc s’ha fet als representants sindicals, a les comisions paritàries, i em 
sembla que és obligatori fer-ho, no?  I em sembla que això és, en fi, seria bo 
que es fes, perquè naturalment tants canvis genera inquietud, genera nervis, 
genera preocupació, genera que t’ho comentin i tampoc sembla molt raonable 
doncs que els grups de l’oposició ens en assabentem dels canvis que es fan a 
Personal, de personal d’un lloc a l’altre, nomenaments, decrets, inclús alguns 
casos doncs que es comporten canvis de retribució, sense conèixer, sense 
que s’hagi informat a la Comisió Informativa corresponent i a les sectorials que 
corresponen, a les altres comisions informatives, no?   
 
En aquest sentit doncs crec que també seria necessari que aquesta... 
preguem al govern per tant que aquesta informació es dongui, es dongui, en fi, 
amb assiduïtat, que també es dongui als representants sindicals en el marc de 
la paritària i també pregar doncs al regidor que assisteixi a les comisions 
paritàries, més enllà dels informes que digui de la Diputació de Barcelona 
sobre si ha d’assistir o no a les reunions, perquè em sembla que és... lo 
raonable és que el regidor assisteixi a les comisions paritàries, com fa trenta 
anys que en aquest Ajuntament passa. 
 
L’altre Ple –un altre prec molt breu-, en l’anterior Ple ens va dir que totes les 
preguntes havien sigut informades amb temps.  En concret, la del grup 
socialista no, és la primera que hem fet.  Pregaríem doncs que les properes es 
fessin en termini. 
 



 

I finalment que ens informin, l’últim prec és que ens informin, jo crec que ja... 
en fi, ho hem dit moltes vegades, no?, però que ens informin definitivament 
què pensen fer amb les càmeres, no?  Perquè s’ha donat molta informació 
diferent sobre el particular.  Primer havien... no havien de fer-se servir, 
després s’havien de fer servir per eventualment vigilar la seguretat, la 
seguretat, ara sembla que tornen a... es tornaran a fer servir, i tot això jo crec 
que està generant un cert enrenou, perquè si els ciutadans saben que no hi 
han les càmeres, doncs hi ha una certa tendència a anar més pels llocs que 
en principi no correspon anar segons el Pla de Pacificació, al centre estan 
anant molts més cotxes, molts més vehicles, i jo crec que això va en detriment 
de la seguretat. 
 
ALCALDESSA 
 
Senyor Rodríguez. 
 
SANTIAGO RODRÍGUEZ 
 
Gràcies.  No, dos precs només, no?  Un amb relació als contenidors soterrats 
que hi han a la rambla de Sant Jordi, cantonada amb la ronda Ibèrica, que 
estan precintats.  Llavorens hi han veïns, i concretament els veïns de l’edifici 
que va fer l’INCASOL, que estan allà mateix i que no entenen perquè des de 
que estan en els pisos no poden tirar les escombraries en els contenidors que 
tenen just al davant de casa i tenen que fer un recorregut de 150 o de 200 
metros per anar als següents contenidors, no?  És un prec de que els deixin 
operatius quan abans millor i si hi hagués alguna circumstància ja ho 
exposaran a la Comisió Informativa. 
 
I el segon prec va amb relació a uns temes que vam afegir a la darrera 
Comisió Informativa de Serveis a les Persones, amb relació a la relació entre 
la Fundació i l’Associació de Gimnàstica Pasifae, de la qual hi ha una sèrie de 
pares i mares avui presents a la sala.  En aquest sentit nosaltres preguntàvem 
quins problemes hi havien hagut amb relació a la distribució d’horaris.  Se’ns 
va informar al respecte, però a nosaltres ens dóna la impresió de que hi hauria 
d’haver una tasca de mediació per part de l’alcaldesa en tant com a regidora 
d’Esports, per un costat, però també com a màxima autoritat a la ciutat per 
una altra port, per una altra part, per tal d’intentar conciliar els interessos que 
puguin tenir la gimnàstica de la Fundació amb els segurament menors, però 
també legítims i també vilanovins interesos que puguin tenir en aquesta altra 
entitat de gimnàstica de la ciutat.  Gràcies. 
 
ALCALDESSA 
 
Gràcies.  Senyor Arrufat. 



 

QUIM ARRUFAT 
 
Els precs fan una mica de ràbia, perquè el govern no pot respondre. 
 
ALCALDESSA 
 
Si són precs, per això hi són, eh? 
 
QUIM ARRUFAT 
 
Sí, un prec ràpid.  Demà passat és 5 d’octubre i preguem que es recordin de 
la moció que marca la commemoració d’aquest dia, i pensin en la placa que 
hauria d’acompanyar aquesta moció des de fa dos anys. 
 
I un altre prec, més concret, és que un partit de Vilanova va entrar una moció 
referent a l’Associació de Municipis per la Independència, que s’ha quedat en 
mans del govern, crec, o de l’Ajuntament... no la va entrar? 
 
GLÒRIA GARCÍA 
 
No. 
 
QUIM ARRUFAT 
 
No?  Prec resolt. 
 
ALCALDESSA 
 
Gràcies.  Senyor Ruiz. 
 
JUAN LUIS RUIZ 
 
Sí, un parell, un parell de precs.  En data 17 de juny van sortir unes 
declaracions de la senyora alcaldesa, no?, en la qual afirmava que 
s’establirien mecanismes que garanteixin la participació real de la vida política 
a l’Ajuntament i al treball del dia a dia.  A més a més d’això, en data 4 d’agost, 
en l’entrevista tradicional d’un mitjà de comunicació local, la pròpia alcaldesa 
en referència al Pla d’Actuació Municipal, afirmava de que es trobaven en la 
fase de propostes de cada regidoria, però que evidentment el posarien a 
debat amb els partits polítics i amb els veïns.  A més a més d’això, en data 26 
d’agost, la regidora de Participació Ciutadana afirmava que serien els propis 
veïns els que decidirien l’ordre de prioritats al PAM vilanoví i que a més a més 
prometia més pes decisori a les associacions veïnals. 
 



 

Vist que han sortit algunes notícies respecte a prioritats del Pla d’Actuació 
Municipal, demanaríem si en la propera Comisió de Participació ens pogués 
explicar el govern amb quines forces polítiques s’ha reunit per tal de decidir 
algunes prioritats del PAM, amb quines i quines són les entitats veïnals que 
s’ha reunit el govern per tal de posar sobre la taula el PAM i decidir les 
prioritats del PAM, i després també amb quines entitats de la societat civil s’ha 
reunit el govern municipal per decidir algunes de les prioritats del PAM.  
Aquest seria el primer prec. 
 
I el segon prec és en data... em sembla que és la Comisió Informativa del 7 de 
setembre, el regidor responsable d’Habitatge comentava de que estaven amb 
trobades o amb reunions amb immobiliàries perquè semblava doncs que per 
part de les immobiliàries doncs “acusaven” al govern o a l’Ajuntament de fer 
una competència deslleial sobretot en el que fa referència a la borsa de 
lloguer, no?  Hem tingut ocasió de trobar-nos amb alguns representants 
d’algunes immobiliàries i desconeixien tant que s’havien produït aquestes 
trobades com, a més a més, no... en tot cas no afirmaven això que sembla 
que algunes immobiliàries afirmen, no?  Per tant, nosaltres el que 
demanaríem també és si en la propera Comisió Informativa d’Habitatge se’ns 
pot explicar amb quines immobiliàries s’ha reunit l’equip de govern, quines han 
estat les conclusions al respecte i si creu l’equip de govern que cal modificar 
alguna cosa de la política d’habitatge. 
 
ALCALDESSA 
 
Bé, jo, per tancar... senyora Grifell. 
 
ENCARNA GRIFELL 
 
Sí, gràcies.  Volia fer un prec.  Si a la propera Comisió Informativa es podrien 
aportar les mesures d’estalvi i els acords a què han arribat en el Consorci de... 
Sanitari del Garraf per poder-ho portar a la propera Comisió.  Gràcies. 
 
ALCALDESSA 
 
Bé, jo només ja... evidentment els precs no es contesten, però sí que hi ha un 
parell de punts que m’agradaria comentar molt breument, perquè em 
preocupa.  El senyor Elena m’ha comentat... ha comentat que no havia... no 
s’havia contestat una pregunta dintre de termini i ho comprovarem avui mateix 
perquè ens constava que estaven totes contestades. 
 
Després, referent als molts canvis que s’han fet, governar comporta a vegades 
prendre decisions i en tot cas evidentment s’ha d’informar, però vostè 
entendrà que aquest govern es pren, cal que fagi la seva feina i que ha de 



 

prendre decisions.  I en tot cas informarem a les comisions com sempre s’ha 
vingut fent fins ara. 
 
I només per acabar, i això sí que ho vull dir, senyor Ruiz, jo crec que... jo avui 
mateix he trucat amb tots els portaveus per explica’ls-hi que la setmana que 
ve ens reunirem amb tots els grups i que paral·lelament també ja estem 
organitzant les trobades amb els veïns.  Només li volia dir això. 
 
S’aixeca la sessió. 
 
 

RESPOSTA PREGUNTES PRESENTADES PER ESCRIT 
 
PREGUNTES GRUP MUNICIPAL DEL PSC 
 
15 de setembre de 2011 

 
1. PIRMI 
 
Durant el mes d’agost la Generalitat de Catalunya ha dut a terme uns 
canvis temporals en la modalitat de pagament del RMI que ha implicat 
que alguns perceptors han deixat de rebre el pagament.  El 30 d’agost el 
govern aprovà un decret que desplega la reforma de la Llei de la Renda 
Mínima d’Inserció. 
 
Davant d’aquesta situació, el grup municipal socialista voldria saber: 
 

• Hi ha famílies vilanovines que no hagin rebut encara la seva 
prestació del mes d’agost, tot i complir amb tots els requisits 
vigents del PIRMI?  Quantes? 

• A quantes famílies vilanovines afecta el nou decret i com a 
conseqüència poden deixar de percebre immediatament el PIRMI i 
quantes el veuran reduït? 

• Quantes famílies vilanovines amb informe favorable de 
l’Ajuntament no reben encara la prestació i quantes no el rebran 
mai. 

 
En relació amb aquesta pregunta, i d’acord amb la informació facilitada per la 
Regidoria de Serveis Socials, el GMS es va donar per contestat amb un 
informe que va ser entregat a la Comissió Informativa celebrada el dia 28 de 
setembre de 2011. 
 
L’informe és el següent: 
 



 

INFORME SOBRE LA SITUACIÓ GENERADA A VILANOVA I LA GELTRÚ ARRAN 
DE LES ACTUACIONS DE LA GENERALITAT SOBRE LA 

RENDA MÍNIMA D’INSERCIÓ 
 
 
Arran de la decisió del Programa Interdepartamental de la Renda Mínima d’inserció de 
la Generalitat de Catalunya d’interrompre el pagament del mes de juliol a través de 
transferència bancària i del nou Decret 384/2011, de 30 d’agost, de desplegament de 
la Llei 10/1997, de 3 de juliol, de la renda mínima d’inserció, s’han produït un seguit de 
situacions a la nostra ciutat de les que us volem informar: 
 

- Situació generada el mes d’agost i resposta municipal 
- Situació a 15 de setembre 

 
SITUACIÓ GENERADA EL MES D’AGOST 
 
A partir dels primers dies d’agost les persones perceptores de RMI van començar a 
venir als Serveis socials bàsics (SSB) informant que no havien percebut la prestació.  
No hi havia cap notificació oficial prèvia.  Les famílies van acudir massivament als 
SSB per disposar d’informació.  En data 31 d’agost la situació era la següent: 
 

  TOTAL % 
      
Han cobrat la RMI 175 55,73% 
No han cobrat per incidència 68 21,66% 
Hem fet gestions però no en sabem 
res 35 11,15% 
Pendent del primer pagament 20 6,37% 
Altres incidències 16 5,10% 
      
TOTAL 314 100% 
   
Entrega extraordinària d’aliments 35 11,15% 
   
PIRMIS vigents 314   
PIRMIS pendents 45   
TOTAL 359   

 
Per tant, hi havia 133 famílies desateses a la nostra ciutat, formades per les 68 
famílies que percebien normalment la RMI i van deixar de cobrar-la (la gran majoria 
per incidències d’adreces), 20 aprovades de fa mesos però que encara no han 
començat a percebre-la, i les 45 pendents de resolució des del mes d’abril.  A banda, 
hi havia un nombre de 35 de les que no teníem informació 
 
Resposta municipal el mes d’agost 
 
Es va organitzar el següent dispositiu: 



 

• Centralització de la informació i atenció en la seu central per motius de la 
disminució de personal d’atenció al públic per ser el mes de concentració de 
vacances i també per motius de seguretat 

• Actuació proactiva per conèixer la situació de tots els expedients actius, trucant 
a les famílies que no havien acudit 

• Primers suports econòmics a situacions amb perill de pèrdua de l’habitatge 
(bàsicament relloguers) 

• Entrega extraordinària d’aliments a través del servei de Banc d’aliments, 
gestionat per Caritas i Creu Roja 

• Dispositiu d’informació sobre la situació i sobre les accions de notificació 
d’incidències i reclamacions.  A banda de la notificació per part nostra, s’oferia 
als ciutadans la possibilitat de portar ells directament la instància a la seu de la 
subdirecció general de Polítiques Empresarials i Laborals (carrer Sepúlveda) 
pagant-los el bitllet de tren, o bé d’entrar-ho al registre del DARP de la ciutat, ja 
que l’Oficina d’Acció ciutadana de la Generalitat es trobava tancada per 
vacances. 

 
No cal dir que va ser un període de confusió, amb informacions contradictòries i que 
van anar variant al llarg del mes.  Es va gestionar la informació de tal forma que, a 
mesura que avancés tots els professionals en tinguessin coneixement i donéssim la 
mateixa resposta. 
 
 
SITUACIÓ A 19 DE SETEMBRE 
 
No disposem de cap informació sobre els expedients, no sabem quines persones han 
cobrat juliol (el retard d’agost encara no s’ha cobrat) i quines no, si no és per la 
informació que ens donen els mateixos ciutadans afectats.  Aproximadament la 
situació actual podria ser la següent: 
 

• 29 famílies perceptores de RMI no han cobrat els mesos de juliol ni agost 
(que es perceben agost i setembre) 

• 19 famílies no han cobrat el mes de juliol (l’agost si) 
• 20 estan aprovades i pendents del primer pagament 
• 45 estan presentades entre abril i juliol i no tenen resolució 

 
Des de la Generalitat s’ha convocat a una reunió als caps de serveis socials pel 
proper 28 de setembre per resoldre els dubtes del nou decret.  En aquests moments 
s’estan resolent les incidències enviades el mes d’agost i aquestes famílies estan 
sense percebre els ingressos mínims per a la cobertura de les seves necessitats 
bàsiques.  Tampoc s’estan pagant les ja aprovades que encara no han entrat en 
nòmina. 
 
Aquest fet provoca que  aproximadament unes 94 persones i/o famílies de la ciutat es 
troben en una situació de pobresa severa, amb recursos econòmics molt minsos o bé 
sense cap ingrés. 
 



 

Des dels SSB s’han articulat les següents ajudes econòmiques per a les famílies que 
no estan percebent la RMI: 
 

- Ajut de lloguer o relloguer en qualitat de préstec, a retornar en el moment que 
percebin la RMI 

- Ajut de subsistència per a alimentació bàsica 
- Entregues extraordinàries de lots de menjar  per part del Banc d’aliments 
- Ajuts extraordinaris en situacions greus no previsibles 

 
Aquests ajuts no es donaran, inicialment, a les famílies que es demostri que han estat 
fora del país i que no tinguin una justificació adequada. 
 
Núria Cortada 
Cap de Serveis socials 
 
Vilanova i la Geltrú, 19 de setembre de 2011 
_____________________________________________________________________ 

 

2. NOVES ADJUDICACIONS 
 
Sobre les adjudicacions que ha fet l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú 
des del mes de juny, el grup municipal socialista voldria saber: 
 

• Objecte de cada una d’elles. 
• Quines són les empreses beneficiàries. 
• Import de cada una de les adjudicacions. 
• Durada dels contractes. 
• Quin procediment han seguit en cada un dels casos. 

 
Explotació del servei de quiosc i lavabos del parc Gumà i Ferran 

Expedient CCDP/0211/PNAP 
Data d’adjudicació per la Junta: 28/06/2011 
Adjudicatari: Sr. xxxxxxxxxxxxxx 
Durada: 10 anys (a partir del 15 de juliol 2011) 
Cànon: 2400,00 € anuals 
Procediment: Negociat amb Publicitat 
 

Explotació del servei de quiosc i lavabos del parc de la Quadra d’Enveja 

Expedient CCDP/0311/PNAP 
Data d’adjudicació per la Junta: 28/06/2011 
Adjudicatari: Sr. xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
Durada: 10 anys (a partir del 15 de juliol 2011) 
Cànon: 2150,00 € anuals 
Procediment: Negociat amb Publicitat 



 

 

Servei de manteniment i conservació de la xarxa d’enllumenat públic del terme 
municipal de Vilanova i la Geltrú 
 
Expedient CSE/0211/RH 
Data d’adjudicació per la Junta: 02/08/2011 
Adjudicatari: SECE, SA 
Durada: 2 anys (a partir de l’1 de setembre 2011) 
Import: 80.508,47 € anuals + 18% IVA 
Procediment: Obert subjecte a regulació harmonitzada 
 
Gestió del servei d’organització i gestió de les ludoteques, espais de lleure i 
conciliació i minuts menuts de Vilanova i la Geltrú 
 
Expedient CGS/0311/PO 
Data d’adjudicació per la Junta: 02/08/2011 
Adjudicatari: FIAS, FUNDACIÓ PRIVADA INNOVACIÓ PER L’ACCIÓ SOCIAL 
Durada: 2 anys (a partir de l’1 de setembre 2011) 
Import: 69.445,00 € + 8% IVA 
Procediment: Obert 
 

Subministrament de 5 vehicles per a la Policia Local de Vilanova i la Geltrú 
mitjançant rènting 
 
Expedient CSU/0411/RH 
Data d’adjudicació per la Junta: 02/08/2011 
Adjudicatari: BANCO SANTANDER, SA 
Durada: 4 anys (a partir de la data d’entrega dels cotxes) 
Import: 51.498,48 € + 18% IVA (sense comptar la part de quota mensual de 
l’assegurança dels vehicles que està exempta d’IVA) 
Procediment: Obert subjecte a regulació harmonitzada 
 

Gestió del servei de gestió i execució de la Fira de Novembre de Vilanova i la 
Geltrú 
 
Expedient CGS/0611/PO 
Data d’adjudicació per la Junta: 06/09/2011 
Adjudicatari: EXPO GESTIÓ I SERVEIS DE FIRES, SL 
Durada: 1 any (a partir del 15 de setembre 2011) 
Import: 43.813,55 € + 18% IVA 
Procediment: Obert 
 



 

3. PAGAMENTS PENDENTS GENERALITAT 
 
Pel que fa als pagaments que l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú té 
pendent de cobrar de la Generalitat de Catalunya, el grup municipal 
socialista voldria conèixer: 
 

• Els imports d’aquests pagaments. 
• El concepte a què correspon cada un d’ells. 
• Si la Generalitat ha comunicat alguna previsió de pagament i quina 

és? 
 



 



 



 



 



 

 

Complert l’objecte de la convocatòria, s’aixeca la sessió a les 22.17 hores, de 
la qual s’estén aquesta acta que firma la presidenta amb mi, el secretari 
accidental. 
 


