
 

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT  
DE 25 DE JULIOL DE 2011 

 
 
Acta núm. 6 
 
 
A Vilanova i la Geltrú, quan són les 18 hores del dia 25 de juliol 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 
ISABEL PLA GONZÁLEZ 
JOAN MARTORELL MASÓ 
CLÀUDIA DURAN MAS 
XAVIER CARBONELL CIRAUQUI 
SANTIAGO RODRÍGUEZ SERRA 
CARMEN MARÍA RODRÍGUEZ MARTÍNEZ 
FRANCISCO ÁLVAREZ MARÍN 
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 el Sr. QUIM ARRUFAT IBÁÑEZ. 
 
A continuació es tracten els punts de l’ordre del dia, els quals són els 
següents: 

 
ORDRE DEL DIA 

 
 
 ALCALDIA-PRESIDÈNCIA 
 
  1. Nomenament de representants municipals en diversos organismes, entitats 

i empreses municipals.  
  2. Avocació parcial de l’acord plenari de 2 de juliol de 2007 pel qual es 

delegaven determinades atribucions en la Junta de Govern Local. 
  3. Donar compte del decret de l’Alcaldia de nomenament de tinents d’alcalde. 
  4. Donar compte dels decrets de l’Alcaldia de nomenament del personal 

eventual de confiança. 
 
 SERVEIS A LES PERSONES 
 
  5. Aprovar la primera actualització del Pla Específic Municipal per la Festa 

Major 2011 del Pla de Protecció Civil Municipal. 
 
 PROMOCIÓ DE LA CIUTAT 
 
  6. Pabordes 2012. 
  7. Ratificació de l’acord de la Junta de Govern Local del premi Roig Toqués 

Vilanova i la Geltrú. 
 
 SERVEIS A LA CIUTAT I PARTICIPACIÓ 
 
  8. Festes locals 2012. 
  9. Ratificar l’acord de la Junta de Govern Local de 19 de juliol de 2011, relatiu 

a Projectes de Suport Internacional al Desenvolupament per l’any 2011. 
10. Modificar l'apartat QUART de l'acord del Ple de data 11 de juliol de 2005, 

pel qual es va aprovar la cessió gratuïta de la finca situada a l'àmbit de 
l'Eixample de Mar per destinar-la a Centre d'Atenció Primària, per donar 
compliment als requeriments del Registrador de la Propietat als efectes de 
la seva inscripció registral. 

11. Modificar el conveni de concessió administrativa sobre bé demanial signat 
en data 7 de juliol de 2009 entre l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú i la 
Parròquia de Sant Joan Baptista, pel que fa a la ubicació de la superfície 
de finca objecte de concessió.  

 



 
 
 

                                                                                                                                                                     

 MOCIONS 
  
11 BIS. Moció d’URGÈNCIA de condemna dels atemptats terroristes perpetrats 

a Noruega i denúncia del fanatisme i la intolerància. 
  
12. Moció del grup d’ICV sobre un punt d’informació turístic i de serveis a 

l’estació de ferrocarril.  
13. Moció del PP sobre elements perillosos a la rambla del Far. 
14. Moció del Grup Municipal Socialista per assegurar la connexió a Barcelona 

amb transport públic durant el mes d’agost. 
15. Moció de la CUP per seguir mantenint el Molí de Mar com a espai per a la 

realització de concerts i festivals musicals.  
16. Moció de la CUP per declarar Vilanova i la Geltrú municipi lliure de circs 

amb animals. 
17. Moció de la CUP per penjar l’estelada al balcó de l’Ajuntament l’onze de 

setembre. 
 
 ALCALDIA-PRESIDÈNCIA 
 
18. Presa en consideració de la renúncia al càrrec de regidora de la Sra. 

ISABEL PLA GONZÀLEZ. 
 
 PRECS 
 
_______________________________________________________________ 

 
 
ALCALDESSA 
 
Bona tarda.  Donem inici a aquesta sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament de 
Vilanova i la Geltrú, i en primer lloc voldríem donar un sentit record i expresar 
el condol a la família del recentment traspassat Joan Socias, que havia estat 
regidor d’aquest Ajuntament.  Per part de tots els membres d’aquest consistori 
els hi expresem el més sincer condol a la família. 
 
Dit això, voldríem agrair als pabordes, en primer lloc la seva presència, que 
estan per allà al darrera, saludar-los, animar-los a continuar amb l’empenta 
que han començat les activitats aquests dies i agrair-los el petit obsequi que 
ens han deixat a tots els regidors de l’Ajuntament.  Estem segurs que aquesta 
Festa Major serà un èxit extraordinari, perquè la cosa ja ha començat amb 
molta empenta i res, animar-los a seguir d’aquesta manera, i felicitar-los 
sobretot per la feina feta. 

 
 



 
 
 

                                                                                                                                                                     

   1. ALCALDIA-PRESIDÈNCIA. NOMENAMENT DE REPRESENTANTS 
MUNICIPALS EN DIVERSOS ORGANISMES, ENTITATS I 
EMPRESES MUNICIPALS.  

 
 
ALCALDESSA 
 
Dit això, passaríem al primer punt de l’ordre del dia, que és el nomenament de 
representants municipals.  Senyor secretari... 
 
El secretari llegeix: 
 
S’acorda nomenar als diferents organismes municipals i supramunicipals, i 
empreses municipals, i altres entitats, els representants següents: 
 
 

ORGANISMES AUTÒNOMS 
 
 
Organisme Autònom de Patrimoni “Víctor Balaguer” 
 

• NEUS LLOVERAS MASSANA 
• MARIA JOSEP RIBA HUGUET 
• JOAN MARTORELL MASÓ 

 
 
 

ENTITATS PÚBLIQUES EMPRESARIALS 
 
 
Entitat Pública Empresarial Local “NEÀPOLIS” 
  

• NEUS LLOVERAS MASSANA 
• ARIADNA LLORENS GARCIA 
• JORDI ORTIZ DOMÉNECH 
• CLÀUDIA DURAN MAS 
• MÍRIAM ESPINÀS RIERA 
• ORIOL MARTÍN ÁLVAREZ 
• XAVIER PINEDA BUENDIA 
• MARTA RIUS GALLART 
• MANEL CLAVER ROSO 

 
  



 
 
 

                                                                                                                                                                     

 
EMPRESES MUNICIPALS 

 
 
Companyia d’Aigües de Vilanova i la Geltrú, SAM 
 

• NEUS LLOVERAS MASSANA 
• JAUME MUNNÉ MUNNÉ 
• GLÒRIA GARCÍA PRIETO 
• JUAN LUIS RUIZ LÓPEZ 
• MIGUEL ÁNGEL IGLESIAS MONTOUTO 
• SALVADOR BECERRA VILLA 
• DIEGO MORA MORA 
• SERGI GARCÍA FERRER 
• JOSÉ LUIS PORCAR SUESTA 

 
Informació i Comunicació de Vilanova i la Geltrú, SAM (ICVSAM) 
 

• NEUS LLOVERAS MASSANA 
• GERARD MARTÍ FIGUERAS ALBÀ 
• ORLANDO PALACIOS MARTINEZ 
• XAVIER CARBONELL CIRAUQUI 
• ROGER TOBAL QUESADA 
• LAURA PÀRRAGA CASTRO 
• ÓSCAR CARRETERO ARIZA 
• JOSEP ASENSIO ALBÀ 
• VIOLETA PIQUÉ LÓPEZ 

 
Promoció Industrial Vilanova, SAM (PIVSAM) 
 

• NEUS LLOVERAS MASSANA 
• MIQUEL ÀNGEL GARGALLO  SERRANO 
• GLÒRIA GARCÍA PRIETO 
• ÀLEX CENTELLES PARDO 
• GERARD LLOVET SÁNCHEZ 
• SALVADOR ALUJA GASULL 
• ANTONIO FREIRE MAGDALENO 
• MARC FONT RIMBAU 
• DAVID RUBIO MANCHÓN 

 
 
 



 
 
 

                                                                                                                                                                     

Serveis d’Aparcaments de Vilanova i la Geltrú, SAM 
 

• NEUS LLOVERAS MASSANA 
• GLÒRIA GARCÍA PRIETO 
• BLANCA ALBÀ PUJOL 
• XAVIER CARBONELL CIRAUQUI 
• DEMETRIO NOGUEIRA GARCÍA 
• FRANCISCO CRIADO BURGOS 
• MARIA JESÚS MARTÍ PEÑA 
• RAIMON RÀFOLS FLORENCIANO 
• ROCÍO GUTIÉRREZ MUELA 

 
Funerària Vilanova, SA 
 

• JAUME MUNNÉ MUNNÉ 
• CARMEN M. RODRÍGUEZ MARTÍNEZ 

 
 
 

MANCOMUNITATS 
 
 
Mancomunitat per a l’Atenció i Assistència dels Minusvàlids Psíquics de 
la comarca del Garraf 
 
A l’òrgan plenari: 
 

• NEUS LLOVERAS MASSANA 
• ARIADNA LLORENS GARCÍA 
• JOAN MARTORELL MASÓ 
• JOAQUIM ARRUFAT IBÁÑEZ 

 
A la permanent: 
 

• NEUS LLOVERAS MASSANA, podent ser substituïda per l’ordre de 
designacions a l’òrgan plenari. 

 
 

Mancomunitat Intermunicipal Penedès-Garraf 
 

• NEUS LLOVERAS MASSANA 
 



 
 
 

                                                                                                                                                                     

Substituts:  
 

• ARIADNA LLORENS GARCÍA 
• FRANCESC XAVIER SÁNCHEZ  VERA 

 
 

CONSORCIS 
 
Consorci de Turisme del Garraf 
 

• GERARD MARTÍ FIGUERAS ALBÀ 
• ORIOL ESCALAS NOLLA 

 
Consorci Urbanístic per al desenvolupament del sector 2.8  

de l’Eixample Nord 
 

• NEUS LLOVERAS MASSANA 
• JOAN IGNASI ELENA GARCÍA 
• FRANCISCO ÁLVAREZ MARÍN 
• RAIMON RÀFOLS FLORENCIANO 
• XAVIER OLLER BONDIA 

 
Consorci dels Colls i Miralpeix-Costa del Garraf   
 

• NEUS LLOVERAS MASSANA 
• JAUME MUNNÉ MUNNÉ 

 
Consorci per a la Gestió del Servei de Televisió Digital Local Pública 
del Garraf 
 

• NEUS LLOVERAS MASSANA 
• GERARD MARTÍ FIGUERAS ALBÀ 
• ORLANDO PALACIOS MARTÍNEZ 
• SUSANNA VILAGRASSA BAEZA 
• PALMIRA ARCARONS OFERIL 
• GISELA VARGAS REYES 
• GERARD ROVIRA BARCELÓ 
• CARMEN M. RODRÍGUEZ MARTÍNEZ 
• MARTA RIUS GALLART 
• MANEL CLAVER ROSO 

 
 



 
 
 

                                                                                                                                                                     

Consorci per a la Gestió Integral d’Aigües de Catalunya  
 

• NEUS LLOVERAS MASSANA 
• JAUME MUNNÉ MUNNÉ 
• JULIÁN SAGARRA APARICIO 

 
Consorci del Govern Territorial de Salut del Garraf  
 

• NEUS LLOVERAS MASSANA 
 
Suplent: 
 

• FRANCESC XAVIER SÁNCHEZ VERA 
 
 

XARXES LOCALS 
 
Xarxa Local de Prevenció de les Drogodependències 
 

• FRANCESC XAVIER SÁNCHEZ VERA 
• Tècnica: NEUS PIJOAN GALLEGO 

 
 

ENTITATS 

 
 
Fundació Privada Unió d’Esport Base de Vilanova i la Geltrú  
 

• NEUS LLOVERAS MASSANA 
• IOLÁNDA SÁNCHEZ ALCARAZ 
• PERE CAYUELA FERRER 

______________________________________________________________ 
 
 
ALCALDESSA 
 
Tots aquests nomenaments s’han tractat a la Junta de Portaveus, i són els 
representants del consistori a tots aquests organismes.  En principi demano si 
algú vol demanar la paraula.  Senyor Santi Rodríguez. 
 
SANTIAGO RODRÍGUEZ 
 
Gràcies.  Per demanar votació separada del nomenament dels representants a 



 
 
 

                                                                                                                                                                     

l’Organisme Autònom Víctor Balaguer i expresar també el sentit del nostre vot 
contrari al nomenament d’aquests representants, per quant es va fer una 
modificació dels estatuts sense el consens de totes les forces polítiques, i amb 
l’expressa exclusió d’algun grup municipal i concretament del nostre, i per 
aquest motiu votarem en contra. 
 
ALCALDESSA 
 
D’acord.  Alguna paraula més?  Doncs, per tant, passaríem a la votació, 
separant aquest punt de tota la resta.  No sé si potser primer votem aquest 
punt en concret, l’Organisme Autònom Víctor Balaguer, i després la resta. 
 
Vots a favor?  Abstencions? Vots en contra?  S’aprova, per tant, amb els vots 
a favor de tots els grups, a excepció del Partit Popular, que vota en contra. 
 
I la resta d’organismes, vots a favor?  S’aproven la resta d’organismes per 
unanimitat. 
 
A continuació es vota separadament la representació a l’Organisme Autònom 
de Patrimoni “Víctor Balaguer”, el qual s’aprova amb el resultat següent: 
 
  Vots a favor:  CIU, PSC, CUP i ICV (21) 
  Vots en contra: PP (3) 
 
Després es vota la resta de la proposta, la qual s’aprova per unanimitat dels 
presents.   
 

   2. ALCALDIA-PRESIDÈNCIA. AVOCACIÓ PARCIAL DE L’ACORD 
PLENARI DE 2 DE JULIOL DE 2007 PEL QUAL ES DELEGAVEN 
DETERMINADES ATRIBUCIONS EN LA JUNTA DE GOVERN 
LOCAL. 

 
ALCALDESSA 
 
Passaríem al següent punt, que és l’avocació parcial de l’acord plenari de 2 de 
juliol pel qual es delegaven determinades atribucions en la Junta de Govern 
Local. 
 
El secretari explica el contingut de la proposta, la qual es transcriu a 
continuació: 
 
Atès que per acord plenari de 2 de juliol de 2007 es va acordar: 
             
“PRIMER. Delegar en la Junta de Govern Local les següents atribucions del 



 
 
 

                                                                                                                                                                     

Ple de l'Ajuntament: 
 
a)   L’exercici d'accions administratives i judicials, i la defensa de la Corporació 

en matèries de competència plenària. 
 
 b) La declaració de lesivitat dels actes de l’Ajuntament. 
 
 c)  La concertació d’operacions de crèdit, la quantia acumulada de les quals, 

entesa dintre de cada exercici econòmic, superi el 10% dels recursos 
ordinaris del pressupost –excepte les de tresoreria, que li correspondran 
quan l’import acumulat de les operacions vives en cada moment superi el 
15% dels ingressos corrents liquidats en l’exercici anterior-, de conformitat 
amb el que disposa la Llei reguladora de les hisendes locals. 

 
 d)  Les alienacions patrimonials, quan el seu valor superi el 10% dels recursos 

ordinaris del pressupost i, en tot cas, les permutes de béns immobles. 
 
 e)  L’acceptació de béns a títol gratuït. 
 
  f)  L’alienació de béns mobles no utilitzables. 
 
 g)  L’arrendament i cessió d’ús de béns patrimonials. 
 
 h)  La cessió, a precari, de l’ús de béns patrimonials.  
 
  i)  L’arrendament de béns particulars. 
 
  j)  La desestimació d’ofertes per a adquisició de béns immobles. 
 
 k)  L’alta, baixa, o qualsevol altre tipus d’alteració de béns a l’Inventari de béns 

de l’Ajuntament. 
 
  l)  La concessió de quitança i espera, quan el seu import sigui inferior al 5% 

dels recursos ordinaris del pressupost. 
 
m)  L’atorgament de medalles, condecoracions i distincions honorífiques. 
 
 n)  En matèria de personal: la declaració de les situacions de compatibilitat o 

d’incompatibilitat del personal.  
 
 o)  En matèria de subvencions: la sol·licitud de subvencions a qualsevol 

administració o entitat i per a qualsevol destinació.  
 
 p)  En matèria de convenis relatius a qualsevol matèria, inclosos els fiscals, 



 
 
 

                                                                                                                                                                     

llevat que exigeixin quòrum especial, així com programes d’ocupació de 
qualsevol classe amb l’INEM i de contractació del personal que comporti la 
seva realització i desenvolupament, excepte els urbanístics. Tots aquests 
convenis s’hauran d’informar per la corresponent comissió informativa. 

 
SEGON. Sense perjudici que els efectes de la delegació es produeixin a partir 
de l'endemà de l’aprovació d’aquest acord, el present acord es publicarà en el 
BOP." 
 
Atès que les darreres Juntes de Portaveus s’ha acordat proposar l’avocació 
parcial de l’esmentat acord plenari en el sentit que el Ple recuperi les 
atribucions delegades a excepció de les dels apartats n), o) i p), si bé aquestes 
hauran de ser informades a la comissió informativa pel seu posterior Donar 
compte al ple. 
 
Atesos els articles 22, 23.2.b) del LBRL, art. 57 de la LMRLC, art. 51 del ROF i 
secció Sisena del ROM. 
 
Per tot això es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció del següent acord: 
 
“PRIMER. Avocar parcialment les atribucions delegades a la Junta de Govern 
Local per acord plenari de 2-7-2007: 
 
 a) L’exercici d'accions administratives i judicials, i la defensa de la Corporació 

en matèries de competència plenària. 
 
 b)  La declaració de lesivitat dels actes de l’Ajuntament. 
 
 c)  La concertació d’operacions de crèdit, la quantia acumulada de les quals, 

entesa dintre de cada exercici econòmic, superi el 10% dels recursos 
ordinaris del pressupost –excepte les de tresoreria, que li correspondran 
quan l’import acumulat de les operacions vives en cada moment superi el 
15% dels ingressos corrents liquidats en l’exercici anterior-, de conformitat 
amb el que disposa la Llei reguladora de les hisendes locals. 

 
 d)  Les alienacions patrimonials, quan el seu valor superi el 10% dels recursos 

ordinaris del pressupost i, en tot cas, les permutes de béns immobles. 
 
 e)  L’acceptació de béns a títol gratuït. 
 
  f)  L’alienació de béns mobles no utilitzables. 
 
 g)  L’arrendament i cessió d’ús de béns patrimonials. 
 



 
 
 

                                                                                                                                                                     

 h)  La cessió, a precari, de l’ús de béns patrimonials.  
 
  i) L’arrendament de béns particulars. 
 
  j) La desestimació d’ofertes per a adquisició de béns immobles. 
 
 k)  L’alta, baixa, o qualsevol altre tipus d’alteració de béns a l’Inventari de béns 

de l’Ajuntament. 
 
  l)  La concessió de quitança i espera, quan el seu import sigui inferior al 5% 

dels recursos ordinaris del pressupost. 
 
m)  L’atorgament de medalles, condecoracions i distincions honorífiques. 
 
SEGON. Les següents atribucions continuaran delegades a favor de la Junta 
de Govern Local, si bé s’haurà d’informar preceptivament a la Comissió 
Informativa i es donarà compte al Ple dels acords presos per la Junta de 
Govern Local: 
 
 n) En matèria de personal: la declaració de les situacions de compatibilitat o 

d’incompatibilitat del personal.  
 
 o) En matèria de subvencions: la sol·licitud de subvencions a qualsevol 

administració o entitat i per a qualsevol destinació.  
 
p) En matèria de convenis relatius a qualsevol matèria, inclosos els fiscals, 

llevat que exigeixin quòrum especial, així com programes d’ocupació de 
qualsevol classe amb l’INEM o Servei d’Ocupació de Catalunya, i de 
contractació del personal que comporti la seva realització i 
desenvolupament, excepte els urbanístics. Tots aquests convenis s’hauran 
d’informar per la corresponent comissió informativa. 

 
TERCER. El règim de delegació serà l’establert a l’art. 36 i secció sisena del 
ROM.  
 
QUART. Aquest acord es publicarà al BOP, al DOGC i al tauler d’edictes de la 
corporació.” 
 
 
ALCALDESSA 
 
De fet, seria això.  És determinar les atribucions, els temes que es poden 
passar per Junta de Govern i els temes que han d’anar obligatòriament al Ple.  
És un tema que també s’ha parlat a Junta de Portaveus.  No sé si algú vol fer 



 
 
 

                                                                                                                                                                     

algun comentari, i sinó passaríem.... sí... 
 
MARC FONT 
 
Bona tarda a tots i a totes.  Primer de tot m’agradaria excusar el portaveu del 
grup municipal de la CUP, Quim Arrufat, que avui no ha pogut assistir al Ple.  I 
bé, respecte al tema de les competències que cedim del Ple a la Junta de 
Govern Local hem de dir que entenem que són delegacions que és necessari 
que passin a Junta de Govern Local per a un millor funcionament i sobretot 
més àgil de l’Ajuntament, i per això hi votarem a favor.  Ara bé, també hem de 
dir doncs que estarem atents, que esperem que aquest Ajuntament en faci un 
bon ús i que no es repeteixin coses com el que ha passat respecte d’un 
conveni aquesta setmana, entre l’Estació Nàutica i l’Ajuntament de Vilanova, 
amb el desconeixement dels diferents grups de l’oposició.  Entenem que no ha 
estat amb mala fe i que segurament doncs encara ens hem de posicionar tots 
una mica en la nova situació.  I bé, només dir això, que entenem que es donen 
aquestes competències, que és un fet que és reversible, que òbviament 
esperem que no s’hagi de tirar enrere, però que sí dir això, doncs que estarem 
atents a l’ús que se’n faci d’aquestes competències delegades. 
 
 
ALCALDESSA 
 
D’acord.  Només comentar-li, senyor Font, que totalment, ho entenem així.  
Aquestes tres competències es mantenen a la Junta de Govern per agilitat.  
Només puntualitzar que... segurament tot és millorable, eh?, però que es va 
informar d’aquest conveni a la Comisió corresponent del divendres passat.  
Segurament massa precipitat.  Això, evidentment, s’intentarà evitar, però que 
segurament no es va informar lo apropiadament que hauria estat necessari, 
però sí que es va informar. 
 
Bé, doncs, per tant... sí, senyor Elena. 
 
JOAN IGNASI ELENA 
 
Sí, amb relació a aquest tema., justament.  Es va informar i es va informar de 
la possibilitat –ara tinc la paraula, no?-, es va informar de la possibilitat de fer 
aquest conveni, de que s’estava en converses, i es va publicar als mitjans de 
comunicació pràcticament paral·lelament al coneixement per part dels grups. 
 
Vull afegir a més a més, la cessió que s’ha fet és a un equipament patrimonial, 
a un equipament patrimonial per fer difusió de l’Estació Nàutica i que l’Estació 
Nàutica en cap moment va demanar aquest equipament patrimonial, ha estat 
idea del govern.  Perquè l’Estació Nàutica el que va demanar va ser algun 



 
 
 

                                                                                                                                                                     

espai a Ribes Roges i en concret en va demanar un que nosaltres pensem que 
hauria estat més encertat que fos aquest.  Però s’ha fet una cessió d’un ús 
d’un espai patrimonial, reitero, que l’Estació Nàutica no ha demanat, sinó que 
en va demanar una altra i nosaltres abonem que es fes, que se’ls hi cedís 
aquell altre espai, i l’Organisme Autònom Víctor Balaguer se n’ha enterat, els 
seus patrons, pels mitjans de comunicació, perquè ni s’ha reunit ni se’ls ha 
consultat. 
 
ALCALDESSA 
 
Sí, jo demanaria al regidor Gerard Figueras, en tot cas, ja que hem entrat una 
miqueta més en aquest tema, que expliqués com ha anat aquest tema. 
 
GERARD FIGUERAS 
 
Gràcies, alcaldessa.  Simplement reiterar les informacions que ha donat 
l’alcaldessa, que el divendres a la primera Comisió Informativa de Promoció 
que hi va haver es va donar a conèixer que hi havia la possibilitat que es 
produís aquest conveni, que quan aquest conveni es va tenir redactat es va 
enviar per correu electrònic a tots els grups, perquè se’n tingués coneixement, i 
que un cop el conveni estava signat es va comunicar als mitjans de 
comunicació.  Per tant, el procediment, senyor Elena, és el que hem seguit 
d’aquesta forma, eh?, és aixís. 
 
Respecte a les afirmacions que ha fet de la qüestió de la demanda de l’Estació 
Nàutica o no, tot i que entenc que aquest no és potser el millor punt per parlar-
ne, però ja que s’ha tocat, si l’alcaldesa em permet, jo faré una exposició molt 
breu.  L’Estació Nàutica havia demanat a l’anterior govern la cessió d’un espai, 
que és una guingueta, una caseta que hi ha al costat de l’oficina d’informació 
turística.  La resposta del govern, segons ens ha comunicat Estació Nàutica 
per part de la qual és l’única informació que tenim, va ser en tot moment de 
que aquell espai no se cedia.  Quan aquest govern entra, Estació Nàutica fa la 
mateixa petició d’aquest mateix espai.  Se’ns diu a veure si nosaltres tindríem 
una resposta diferent a la del govern anterior.  Els diem que evidentment 
creiem que aquella és una bona ubicació, però que primer, per la disponibilitat 
de recursos econòmics i, segon, per la premura de que la temporada turística 
és juliol i agost i que equipar aquella estació, a part de recursos requeria 
temps, hem de buscar una solució alternativa.  L’equip de govern, 
conjuntament amb Estació Nàutica, valoren els equipaments que podrien 
complir temporalment amb aquesta funció, i és per això que s’arriba a la 
conclusió que, conjuntament per part d’Estació Nàutica i del govern, que la 
Torre Blava podria ser un bon espai, perquè temporalment, per tant finals de 
juliol, agost i part de setembre, es pogués desenvolupar aquesta funció, 
complint un doble objectiu que és, primer, que una entitat privada que ha tingut 



 
 
 

                                                                                                                                                                     

el recolzament de l’Ajuntament, i que engloba moltes entitats de la ciutat que 
ajuden a la dinamització de l’activitat econòmica a través del turisme, disposi 
d’un espai.  Que a l’Ajuntament no li costi diners la disposició d’aquest espai i a 
més a més aprofitem  per poder obrir més temps a la ciutat un espai com la 
Torre Blava que, en xifres elevades també per la mateixa gent de TESELA, en 
aquests dos dies que porta d’obert, més de mil persones, un 60% de les quals 
de la ciutat, han conegut, han pogut visitar un espai com la Torre Blava que 
fins ara no estava tancat.  Per tant, el paper que ha tingut l’Ajuntament ha sigut 
el de facilitar que gent de la ciutat puguin disposar de forma temporal i urgent 
d’un espai que els permeti fer la seva feina, que al mateix temps entenem que 
obre al públic un actiu de la ciutat com és la Torre Blava, i a partir d’aquí, quan 
passi la temporada turística, ens asseurem amb aquesta entitat, com amb 
tantes d’altres, per poder veure quina és la solució més a llarg termini que se’ls 
hi ha de donar.  Gràcies, alcaldessa. 
 
ALCALDESSA 
 
Gràcies, senyor Figueras.  Alguna... algun comentari més?  Sí, senyora 
Sánchez. 
 
IOLANDA SÁNCHEZ 
 
En tot cas també per posicionar el nostre grup en el tema de les delegacions 
que passen de la Junta de Govern, que estaven delegades en aquest Ple.  
També vam matisar i explicar a la Junta de Portaveus doncs que teníem 
doncs... i fèiem confiança i en tot cas doncs també aclaríem doncs que 
estàvem descontents, no tant amb l’àmbit del conveni, amb la intencionalitat 
del conveni o la funció del conveni respecte doncs, és evident doncs que 
l’Estació Nàutica ha de tenir doncs un espai possible per fer doncs les seves 
funcions i quin pot ser el més idoni, sinó en la forma en la que s’havia realitzat.  
És cert que es va informar a la Comisió Informativa; al dia següent, el dilluns 
teníem el conveni els grups municipals en el correu electrònic i en tot cas ens 
ho vam trobar als mitjans de comunicació dimarts.  Va ser una qüestió de que 
ni a nosaltres ens va donar temps a estudiar el conveni, ni a rebre de vostès 
doncs el vistiplau respecte a aquest conveni.  No es tracta de valorar les 
funcions d’això, sinó simplement que com enteníem que les comissions 
informatives eren obertes al debat, per saber el parer dels grups, l’opinió dels 
grups, enteníem que havíem de rebre una resposta de conformitat o no, de 
valoració d’aquest conveni per part dels grups de l’oposició, que en tot cas no 
vam poder formular perquè doncs ja estava aprovat el conveni. 
 
En tot cas, la senyora alcaldesa ens va dir a la Junta de Portaveus doncs que 
havia estat possiblement un error i que això doncs intentarien rectificar aquesta 
forma de funcionar i en tot cas fem confiança a això. 



 
 
 

                                                                                                                                                                     

ALCALDESSA 
 
Bé, senyor Rodríguez. 
 
SANTIAGO RODRÍGUEZ 
 
Gràcies.  Bé, el tema era la cessió de competències a la Junta de Govern 
Local.  En tot cas això ha derivat envers aquest conveni a l’Estació Nàutica i sí 
que voldríem situar dos premises que considero importants.  Primera, celebrem 
que l’Estació Nàutica tingui un indret on realitzar les seves activitats de cara al 
públic i, per tant, pugui d’aquesta manera afegir un element de dinamització 
per a les activitats que es duen a terme a la ciutat i específicament per a 
aquelles que es duen a terme a través de l’Estació Nàutica; primera qüestió.  
Segona qüestió, celebrem també que es prenguin decisions amb agilitat i que 
aquestes siguin ràpides.  És a dir, m’acabo d’assabentar ara que això ha estat 
obert ja durant aquest cap de setmana, la qual cosa celebrem.  Però hi ha una 
tercera qüestió, siguin curosos amb els mètodes, perquè el conveni que 
nosaltres hem rebut per correu electrònic aquesta setmana és un document de 
treball, i ens assabentem ara que aquest conveni està ja signat i està en 
funcionament, i representa que els convenis els hauria d’aprovar la Junta de 
Govern Local o l’Organisme Autònom Víctor Balaguer.  Ens agradaria sapiguer 
quin òrgan de l’Ajuntament ha autoritzat aquest conveni.  La competència, si és 
Ajuntament, és Junta de Govern, i sinó és Organisme Autònom Víctor 
Balaguer.  Com no hi estem representats, no sabem si això ha passat per 
l’Organisme Autònom o no i, per tant, ens agradaria que ens aclarissin aquest 
aspecte. 
 
ALCALDESSA 
 
Senyor secretari, li demanaria si pot aclarir aquest punt. 
 
SECRETARI 
 
Quin punt? 
 
ALCALDESSA 
 
El conveni, per quin organisme ha passat?  
 
SECRETARI 
 
No, això no ho sé.  Si és un document de treball, nosaltres... 
 
 



 
 
 

                                                                                                                                                                     

GERARD FIGUERAS 
 
Organisme Autònom, això va anar per Organisme Autònom Víctor Balaguer. 
 
ALCALDESSA 
 
Sí, passem la... a veure, crec que hauríem de passar la paraula correctament a 
la regidora de Cultura, que és la que ha estat gestionant aquest tema. 
 
MARIA JOSEP RIBA 
 
Aquest document surt de la gerència de l’Organisme Autònom, eh?, és un 
document de treball.  Encara no està signat perquè fins avui no s’anomenava, 
no?, el canvi de persones en el Patronat.  Llavors, això es farà en el proper 
Patronat.  De totes maneres demanem disculpes de no haver avisat els 
membres que fins ara constituïen aquest Patronat, i això ho faré personalment 
ja, diguéssim, demà segurament rebreu aquestes disculpes que estaven 
preparades.  De totes maneres, això era un document de treball que es 
proposava i que per la celeritat i la urgència i la necessitat de l’Estació Nàutica 
doncs s’ha portat a terme d’aquesta manera.  Gràcies. 
 
SANTIAGO RODRÍGUEZ 
 
Disculpi, ara ja tinc... o sigui, abans tenia dubte de quin organisme l’havia 
aprovat, ara del que tinc dubte és de si aquest document està signat o no està 
signat.  Abans s’ha dit que sí, la regidora de Cultura ara ens diu que no.  No ha 
passat per l’Organisme Autònom, no ha passat per Junta de Govern Local, 
perquè almenys als ordres del dia no apareix; aleshores, qui de l’Ajuntament ha 
autoritzat aquest conveni que se signés?  O és que no s’ha signat, i si no s’ha 
signat, com és que ja és executiu?  Home, seria d’una agilitat tremenda, la qual 
cosa ens alegraria molt, però potser massa també, no? 
 
ALCALDESSA 
 
Senyor Rodríguez, en tot cas demanarem als Serveis Tècnics un informe de 
com ha anat aquest tema.  Vostè m’estava preguntant si sí o no, i no ens hem 
entès, senyor Rodríguez.  És un tema que hem de mirar amb els Serveis 
Tècnics com ha anat aquest procediment exactament, perquè jo ara mateix no 
li puc aclarir. 
 
JOAN IGNASI ELENA 
 
Sense entrar més en tot l’altre debat, perquè crec que ja ha quedat prou aclarit, 
només fer referència a que el govern anterior, en nom meu, ens vam adreçar a 



 
 
 

                                                                                                                                                                     

l’Estació Nàutica i vam dir que efectivament estaríem amb voluntat de que hi 
hagués aquell espai.  Si hi hagués hagut algun dubte respecte a això, sap que 
estem a la seva disposició per quansevol tema de vostè i de tot el govern, em 
sembla que ho hem acreditat, perquè ens ho haguessin pogut preguntar, amb 
relació a aquest i quansevol tema que vulguin plantejar-nos, de quina era la 
voluntat i com havien anat les coses.  Insisteixo, em sembla que s’ha acreditat 
la voluntat per part del govern anterior de facilitar tota la informació necessària 
en tot moment. 
 
ALCALDESSA 
 
Bé, jo crec que estàvem tractant un punt i se n’ha anat una miqueta.  Jo crec 
que lo que hem d’aplaudir és que, a veure, aquest cap de setmana això ha 
funcionat, molta gent ha visitat la Torre Blava.  A partir d’aquí mirarem 
exactament com ha anat aquest procediment per polir-lo i sense cap mena de 
dubte, que és on ha començat l’inici de la discusió, intentarem que tots els 
mecanismes de comunicació i d’informació siguin al més acurats possibles, tal 
com ja li vam expresar a la senyora Sánchez que ho va comentar a la Junta de 
Portaveus.  Millorarem els mecanismes per garantir això, i sempre combinant la 
màxima comunicació amb agilitat, perquè bueno, penso que és important 
poder tenir les dugues coses.  Segur que és millorable, però jo crec que és 
això.  Hem d’estar contents i valorar molt positivament que això ha anat molt 
bé.  El resultat ha estat bo i aquest cap de setmana això ha funcionat molt bé. 
 
Bé, tornant al punt inicial d’aquesta... d’aquest punt, l’avocació parcial, 
passaríem a la votació.  Vots a favor?  A favor per unanimitat. 
 
Es vota la proposta, la qual s’aprova per unanimitat dels presents. 

 
 
   3. ALCALDIA-PRESIDÈNCIA. DONAR COMPTE DEL DECRET DE 

L’ALCALDIA DE NOMENAMENT DE TINENTS D’ALCALDE. 
 
 
ALCALDESSA 
 
Bé, el següent punt és donar compte del Decret d’Alcaldia de nomenament 
dels tinents d’alcalde. 
 
 
El secretari llegeix la part resolutiva del Decret següent: 

 
 
 



 
 
 

                                                                                                                                                                     

Decret de l’Alcaldia de 14 de juliol de 2011 
  
Fonaments de dret 
 
1.  Articles 23.3 de la Llei 7/85, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim 

local. 
 
2.  Article 55 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. 
 
3.  Articles 41.3, 46.1 i 47 del Reglament d'organització, funcionament i règim 

jurídic de les corporacions locals, de 28 de novembre de 1986. 
 
Per tot això, 
 
RESOLC: 
 
“PRIMER. Nomenar tinents d'alcalde les regidores i els regidors següents: 
 
1a. tinenta d'alcalde: Sra. ARIADNA LLORENS I GARCÍA  
2a. tinenta d'alcalde: Sra. GLÒRIA GARCÍA PRIETO 
3r. tinent d’alcalde: Sr. FRANCESC XAVIER SÁNCHEZ VERA 
 
SEGON. Als tinents d'alcalde, com a tals, els correspondrà substituir aquesta 
Alcaldia per l'ordre del seu nomenament, en la totalitat de les seves funcions, 
en els casos d'absència, malaltia o impediment que impossibilitin l'exercici de 
les seves atribucions. 
 
TERCER. Es donarà compte de la present resolució en la primera sessió 
plenària que es faci; es notificarà personalment a les persones designades, i 
es publicarà en el Butlletí Oficial de la Província, sense perjudici de la seva 
efectivitat des del dia següent a la present resolució." 
 
 
ALCALDESSA 
 
Bé, és un punt que és donar compte.  En principi, si no hi ha res a dir, 
passaríem al següent punt. 
 

   4. ALCALDIA-PRESIDÈNCIA. DONAR COMPTE DELS DECRETS DE 
L’ALCALDIA DE NOMENAMENT DEL PERSONAL EVENTUAL DE 
CONFIANÇA. 

 
Es dóna compte dels decrets següents: 



 
 
 

                                                                                                                                                                     

 
Decrets de l’Alcaldia de 13 de juliol de 2011 
 
Relació de fets 
 
Atès l’acord del Ple de l’Ajuntament d’11 de juny de 2011, pel qual es 
determina el nombre, denominació i característiques del personal de confiança 
i directiu. 
 
Atesa la necessitat de nomenar les persones que han d’ocupar els llocs de 
treball especificats en l’acord esmentat. 
 
Fonaments de dret 
 
Atès l’article 10 del Decret 214/90, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el 
Reglament del personal al servei de les entitats locals, que regula el 
nomenament del personal eventual, i que correspon el seu nomenament i 
separació a l’alcaldessa-presidenta quan es tracti de personal de confiança. 
 
Per tot això, 
 
RESOLC: 
 
“PRIMER. Nomenar  la Sra. xxxxxxxxxxxxxxxx com a tècnica de suport 
administratiu, amb una dedicació de 35 hores setmanals i una retribució de 
2.999,72 € bruts mensuals, distribuïts en 14 pagues l’any, amb efectes del dia 
11 de juliol de 2011. 
 
SEGON. El cost salarial i de Seguretat Social anirà a càrrec del Capítol I del 
vigent pressupost municipal. La resta de condicions seran les establertes a 
l’article 10 i següents del Decret 214/90, abans esmentat. 
 
TERCER. Es donarà compte d’aquest Decret en la propera sessió plenària i es 
publicarà en el BOP, DOGC i al tauler d’anuncis de l’Ajuntament.” 
_______________________________________________________________ 
 
 
Relació de fets 
 
Atès l’acord del Ple de l’Ajuntament d’11 de juny de 2011, pel qual es 
determina el nombre, denominació i característiques del personal de confiança 
i directiu. 
 
Atesa la necessitat de nomenar les persones que han d’ocupar els llocs de 



 
 
 

                                                                                                                                                                     

treball especificats en l’acord esmentat. 
 
Fonaments de dret 
 
Atès l’article 10 del Decret 214/90, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el 
Reglament del personal al servei de les entitats locals, que regula el 
nomenament del personal eventual, i que correspon el seu nomenament i 
separació a l’alcaldessa-presidenta quan es tracti de personal de confiança. 
 
Per tot això, 
 
RESOLC: 
 
“PRIMER. Nomenar  la Sra. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx com a administrativa, 
amb una dedicació de 17,5 hores setmanals i una retribució de 999,91 € bruts 
mensuals, distribuïts en 14 pagues l’any, amb efectes del dia 11 de juny de 
2011. 
 
SEGON. El cost salarial i de Seguretat Social anirà a càrrec del Capítol I del 
vigent pressupost municipal. La resta de condicions seran les establertes a 
l’article 10 i següents del Decret 214/90, abans esmentat. 
 
TERCER. Es donarà compte d’aquest Decret en la propera sessió plenària i es 
publicarà en el BOP, DOGC i al tauler d’anuncis de l’Ajuntament.” 
_______________________________________________________________ 
 
 
Relació de fets 
 
Atès l’acord del Ple de l’Ajuntament d’11 de juny de 2011, pel qual es 
determina el nombre, denominació i característiques del personal de confiança 
i directiu. 
 
Atesa la necessitat de nomenar les persones que han d’ocupar els llocs de 
treball especificats en l’acord esmentat. 
 
Fonaments de dret 
 
Atès l’article 10 del Decret 214/90, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el 
Reglament del personal al servei de les entitats locals, que regula el 
nomenament del personal eventual, i que correspon el seu nomenament i 
separació a l’alcaldessa-presidenta quan es tracti de personal de confiança. 
 
Per tot això, 



 
 
 

                                                                                                                                                                     

 
RESOLC: 
 
“PRIMER. Nomenar el Sr. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx com a auxiliar 
administratiu, amb una dedicació de 17,5 hores setmanals i una retribució de 
897,17 € bruts mensuals, distribuïts en 14 pagues l’any. 
 
SEGON. El cost salarial i de Seguretat Social anirà a càrrec del Capítol I del 
vigent pressupost municipal. La resta de condicions seran les establertes a 
l’article 10 i següents del Decret 214/90, abans esmentat. 
 
TERCER. Es donarà compte d’aquest Decret en la propera sessió plenària i es 
publicarà en el BOP, DOGC i al tauler d’anuncis de l’Ajuntament.” 
 
_______________________________________________________________ 
 
 
ALCALDESSA 
 
Amb això s’acaba el cartipàs que vam estar debatint a l’últim Ple municipal.  Es 
van crear les places i ara avui s’atribueixen les persones.  També és donar 
compte.  En principi, si no hi ha res a dir, també passaríem al següent punt. 
 
 

   5. SERVEIS A LES PERSONES. APROVAR LA PRIMERA 
ACTUALITZACIÓ DEL PLA ESPECÍFIC MUNICIPAL PER LA 
FESTA MAJOR 2011 DEL PLA DE PROTECCIÓ CIVIL 
MUNICIPAL. 

 
El secretari llegeix la part dispositiva de la proposta següent: 
 
  I.  En data 26 de juliol de 2010 el Ple de l’Ajuntament va aprovar el Pla 

Específic Municipal per a la Festa Major (PEM per Festa Major) 
 
 II.  En data 3 de novembre de 2010 la Comissió Permanent número 94, de la 

Comissió de Protecció Civil de Catalunya, va homologar el Pla Específic 
Municipal per a la Festa Major (Decret 210/1999, de 27 de juliol, pel qual 
s’aprova l’estructura del contingut per a l’elaboració i homologació dels 
plans de protecció civil municipals –DOGC 2045 de 04/08/1999-) 

 
III.  Atesos els canvis produïts en els responsables polítics que conformen 

l’estructura i organització del PEM per a la Festa Major 
 
IV. Atesa la revisió i actualització del contingut del PEM (programa de Festa 



 
 
 

                                                                                                                                                                     

Major, fitxes dispositius de seguretat i prevenció, etc.) 
 
Per tot això, la Comissió Informativa de Serveis a les Persones, proposa al Ple 
l’adopció de l’acord següent: 
 
“PRIMER. Aprovar la documentació adjunta, corresponent a la primera 
actualització del Pla Específic Municipal per a la Festa Major 2011 
 
SEGON. Remetre la documentació aprovada als Serveis Territorials de 
Barcelona, de la Direcció General de Protecció Civil de Catalunya, per al seu 
coneixement.” 
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0  REGLAMENTACIÓ 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

                                                                                                                                                                     

0.1 DISPOSICIONS BÀSIQUES 
 
 
El municipi de Vilanova i la Geltrú ha dictat les disposicions legals següents en matèria de 
protecció civil: 

 
- ADF Agrupació de Defensa Forestal Puig de l’Àliga que es va constituir el 

14/03/1995 i que està formada pels municipis de Vilanova i la Geltrú, 
Cubelles, Canyelles, Castellet i la Gornal, i Santa Margarida i els Monjos. En 
data 28/01/2009 Cubelles es dona de baixa de l’associació. 

 
- Tècnica de Protecció Civil municipal, va ser nomenada el 28/11/2007 amb 

efectes del dia 02/11/2007. 
 
- Conveni de col·laboració entre la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de 

Vilanova i la Geltrú relatiu al dispositiu de vigilància i prevenció d’incendis del 
Parc del Garraf. 

 
- Conveni de col·laboració al Pla de vigilància complementària d’incendis 

forestals de l’any 2008, entre la Diputació de Barcelona, l’Ajuntament de 
Vilanova i la Geltrú, l’Ajuntament de Canyelles, l’Ajuntament de Castellet i la 
Gornal i l’ADF Puig de l’Àliga. 

 
- Pla Bàsic Emergència Municipal (PBEM) aprovat en data 2 de febrer de 2009 

pel Ple i homologat en data 9 de juliol de 2009 per la Comissió de Protecció 
Civil de Catalunya. 

 
- Pla Actuació Municipal pel risc d’inundacions aprovat el dia 2 de febrer de 

2009 pel Ple i homologat en data 9 de juliol de 2009 per la Comissió de 
Protecció Civil de Catalunya. 

 
- Pla Actuació Municipal pel risc de contaminació accidental de les aigües 

marines aprovat el dia 2 de febrer de 2009 pel Ple i homologat en data 9 de 
juliol de 2009 per la Comissió de Protecció Civil de Catalunya. 

 
- Pla Actuació Municipal pel risc d’incendis forestals aprovat el dia 26 de juliol 

de 2010 pel Ple i homologat en data 3 de novembre de 2010 per la Comissió 
de Protecció Civil de Catalunya. 

 
- Pla Específic Municipal per Festa Major aprovat el dia 26 de juliol de 2010 pel 

Ple i homologat en data 3 de novembre de 2010 per la Comissió de Protecció 
Civil de Catalunya. 

 
- Pla Actuació Municipal pel risc de nevades aprovat el 20 de desembre de 

2010 pel Ple i actualment pendent d’homologació per la Comissió de 
Protecció Civil de Catalunya. 

 
- Pla Actuació Municipal per emergències sísmiques aprovat el 20 de 

desembre de 2010 pel Ple i actualment pendent d’homologació per la 
Comissió de Protecció Civil de Catalunya. 

 
- Pla Específic Municipal per Carnaval aprovat el 20 de desembre de 2010 pel 

Ple i actualment pendent d’homologació per la Comissió de Protecció Civil de 
Catalunya. 



 
 
 

                                                                                                                                                                     

 
 

 
 

En l’àmbit territorial:  
 

- Llei 4/1997, de 20 de maig, de protecció civil de Catalunya. 
 

- Decret 210/1999, de 27 de juliol, pel qual s’aprova l’estructura del contingut 
per a l’elaboració i homologació dels plans de protecció civil municipals 
(DOGC 2945 de 04/08/1999) 

 
 

0.2 DISPOSICIONS A EMETRE EN SITUACIÓ D’EMERGÈNCIA 
 
L’annex 1 d’aquest manual inclou els models de disposicions següents: 
 

• Notificació d’activació i desactivació del Pla de protecció civil municipal (punt 1 de 
l’annex 1). 

• Ban amb una ordre d’evacuació o de confinament (punt 2 de l’annex 1). 
• Comunicat d’informació a la població de la situació (al punt 3 de l’annex 1, avís 

d’evacuació o confinament). 
• Ban amb ordre de limitació i condició d’ús dels serveis públics i privats i consum de 

béns. 
• Decret d’alcaldia d’autorització genèrica. 
• Decret d’alcaldia d’autorització especial. 
• Decret d’alcaldia municipal de requisa. 
• Decret d’alcaldia de prestació de serveis extraordinaris. 



 
 
 

                                                                                                                                                                     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1  DADES DEL MUNICIPI 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

                                                                                                                                                                     

1.1 DADES GENERALS DEL MUNICIPI 
 

1.1.1 SITUACIÓ GEOGRÀFICA 
 
El municipi Vilanova i la Geltrú, la capital de la comarca del Garraf, es situa a 41 graus i 13 
minuts de latitud nord i a 1 grau i 42 minuts de longitud est. Les coordenades geogràfiques 
UTM del nucli urbà: 
 

UTM (x)= 393,250 
UTM (y)= 4.564500 

www.idescat.net 
 
Limita amb els municipis de: 
 

Nom de municipi 
Situació (NSEO) 

Telèfon de 
l’Ajuntament 

Policia Local 

Sant Pere de Ribes E 938.967.300 938.967.337  
Cubelles S-SO 938.950.300 938.950.300 
Canyelles N 938.973.011 - 
Castellet i la Gornal N-NO 939.770.326 - 
 

1.1.2 SUPERFÍCIE 
 

Superfície total* 34 Km² 
*www.idescat.net 

 

1.1.3 DADES DE POBLACIÓ 
 

Habitants censats 2009* Màxim d’habitants en època turística 
65.890 89.500 

*Dades de l’Ajuntament 
 

 
Densitat de població 2009* 1.938,5 hab./km² 

*www.idescat.net 
 

 

1.1.4 ALTITUD 
 

Altitud mínima                             0 m 
Altitud màxima                           340 m 
Altitud del nucli urbà*                            22 m 

*www.municat.net 
 



 
 
 

                                                                                                                                                                     

1.1.5 HIDROLOGIA 
 

Parlant ara de la hidrologia del municipi, cal dir que Vilanova no té cap riu, el més proper és 
el Foix, que forma la conca fluvial més important de la comarca. 
 
El curs del riu Foix té 49 km, neix a Espinagosa (Anoia) a 760 metres d’alçada, i desguassa 
al mediterrani, al Cap de Sant Pere, al terme municipal de Cubelles. Ni l’altura, ni la 
pluviositat de la zona no li permeten tenir gaire cabal, però la major part de les seves aigües 
s’infiltren i constitueixen un dels recursos hidràulics subterranis de la comarca. 
 

Rius Foix 
Rieres a destacar No hi ha 
Torrents a destacar Torrent d’en Frederic  

Torrent de Cal Baró 
Torrent de Carro 
Torrent de Sant Joan o Torrent de la Ramussa 
Torrent de Santa Magdalena 
Torrent de Santa Maria 
Torrent de la Masia Cabanyes 
Torrent de la Pastera 
Torrent de la Piera 
Torrent de la Puça 
Torrent de la Terrosa 
Torrent de les Oliveres 
Torrent d’en Llimonet 

Canals No hi ha 
Llacs No hi ha 
Embassaments Foix 

 
Les cobertes del sòl de Vilanova queden distribuïdes de la manera següent: 
 
 

Cobertes del sòl % 
Bosc dens 11.55 
Bosc clar 0.04 
Matollars 27.18 

Prats 0.01 
Altres 0.01 

Improductiu natural 0.81 
Improductiu artificial 22.77 

Conreus 37.63 
 
Font: Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals 
 
Quant a les espècies arbòries, podem dir que l’espècie més abundant de tota la comarca del 
Garraf és el Pinus halepensis, encara que hi ha altres arbres com el Pinus pinea o el 
Quercus ilex. 
 
 



 
 
 

                                                                                                                                                                     

1.1.5.1 PLATGES 
 
Les temporades de les platges venen establertes segons els horaris de salvament. Els 
horaris del 2011 són els que es mostren a continuació: 

 
Temporada Mesos Horaris Platges 

ESCOLAR 
De l’1 al 22 de juny 
de dilluns a 
divendres 

De les 10 hores a les  
18 hores 
(Els 2 monitors de 
10 hores a 13 
hores) 

Ribes Roges, Far de Sant 
Cristòfol, Adarró, Sant 
Gervasi i Ibersol. 

ALTA Del 16 de juliol al  
19 d’agost 

De les 10 hores  
a les 20 hores 

Totes les platges de 
Vilanova i la Geltrú 
(Far de Sant 
Cristòfol, Ribes 
Roges, Adarró, Sant 
Gervasi, Ibersol i 
“llarga”). 

MITJA 
Del 23 de juny al 15 
de juliol, del 20 al 31 
d’agost 

De les 11 hores  
a les 19 hores 

Far de Sant 
Cristòfol, Ribes 
Roges, Adarró, Sant 
Gervasi, Ibersol i 
“Llarga”. 

BAIXA 

De l’1 al 30 de 
setembre i tots els 
caps de setmana i 
festius de l’1 al 22 de 
juny 

De les 11 hores  
a les 19 hores 

Far de Sant 
Cristòfol, Ribes 
Roges, Adarró, 
Ibersol i Sant 
Gervasi 

Del 15 al 31 de maig 
de dilluns a 
divendres 

De 10 hores a 17 hores 
PRE 
TEMPORADA Del 15 al 31 de maig 

dissabtes, 
diumenges i festius 

De les 11 hores  
a les 18 hores 

Far de Sant Cristòfol 
i Ribes Roges 

POST 
TEMPORADA 

Caps de setmana i 
festius de l’1 al 15 
d’octubre 

De les 10 hores  
a les 15 hores 

Platja del Far de 
Sant Cristòfol i Platja 
de Ribes Roges 

NIT DE SANT 
JOAN 

Servei estàtic per 
atendre les 
incidències aquesta 
nit. 

Dos socorristes treballen 
de les 23 h. del dia 23 a 
les 7 h. del dia 24 

Far de Sant Cristòfol 
i Ribes Roges, 

 
 



 
 
 

                                                                                                                                                                     

 
A continuació es detallen les platges existents a Vilanova i la Geltrú: 
 

Nom Localització 
Longitud, amplada i 

superfície 
Característiques 

Platja de 
Ribes 
Roges 

Es troba entre la 
platja d'Adarró i 
el port esportiu 
de Vilanova i la 

Geltrú 

Longitud:1.200 metres 
Amplada:200 metres 
Superfície:240.000 m2. 

- És de tipologia urbana amb pendent 
suau i sorra fina. 
- Els accessos a aquesta platja són des 
de   qualsevol punt de la ciutat, a peu, en 
transport    col·lectiu (bus urbà), i vehicle 
particular amb  aparcament regulat 
controlat (zona blava). 
- La platja disposa d’una àmplia gamma 
de serveis. 
- L’ocupació de la platja en temporada 
alta és de   
  5.000 a 10.000 persones al dia. 

Platja 
d'Adarró 

Es troba situada 
entre les platges 
de Sant Gervasi i 
la platja de Ribes 

Roges 

Longitud:780 metres 
Amplada:99 metres 
Superfície:77.200 m2. 

- És de tipologia urbana amb pendent 
suau i sorra fina. 
- Accessible a peu o bé amb transport 
col·lectiu  
  (bus urbà). També disposa 
d'aparcament regulat controlat (zona 
blava) per als vehicles     
  particulars.  
- L’ocupació de la platja és de 4.000 i 
8.000  
  persones al dia. 

Platja de la 
Farola  

(del Far) 

Està situada en 
l'extrem oriental 
del municipi de 

Vilanova i la 
Geltrú 

Longitud:900 metres 
Amplada:150 metres 
Superfície:135.000 m2 

- Es de tipologia semi urbana amb baix 
pendent  
  de sorra fina 
- Accessible a peu o bé amb transport 
col·lectiu  
  (bus urbà). També disposa 
d'aparcament per als vehicles particulars.  
- L’ocupació en temporada alta es troba 
entre   
  4.000 i 8.000 persones al dia. 

Platja de 
Sant 

Gervasi 

Es troba situada 
entre la 

urbanització del 
Racó de Santa 
Llúcia i la platja 

d'Adarró 

Longitud:250 metres 
Amplada:50 metres 
Superfície:12.500 m2 

- És de tipologia semi urbana, amb 
pendent suau i sorra fina 
- Accessible des de qualsevol punt de la 

ciutat    a peu i amb vehicle particular, 
amb zona   d'estacionament. 

- L’ocupació és de 500 a 1.000 persones 
al dia. 

Platja 
d'Ibersol 

Està situada a 
tocar del terme 
municipal de 

Cubelles i abans 
de la platja de 
Sant Gervasi 

Longitud:700 metres 
Amplada:40 metres 
Superfície:28.000 m2 

- És de tipologia urbana, amb pendent 
suau i sorra fina 
- És accessible amb transport privat. 
- En temporada alta pot arribar a haver-hi 
una  
 ocupació entre 1.000 i 2.000 persones 
diàries. 

Platja 
Llarga 

Està situada 
entre el racó de 
santa Llúcia i la 
Platja d’Ibersol 

Longitud:920 metres 
Amplada:30 metres 
Superfície:27.600 m2 

- Platja d’espai natural protegit. 
- Té una afluència de 2760 per/dia 
- Al ser espai natural, l’únic servei 

existent són panells informatius amb els 
usos permesos i prohibits i informació 
de caire cultural. 

 



 
 
 

                                                                                                                                                                     

 

1.1.6 ESTACIONS METEOROLÒGIQUES O PLUVIOMÈTRIQUES 
 

1.1.6.1 UBICACIÓ DE LES ESTACIONS METEOROLÒGIQUES DINS DEL MUNICIPI 
 
A Vilanova hi ha 4 estacions de les quals 2 no són municipals. Cal remarcar que l’estació 
situada a l’EPSEVG (UPC) es considera municipal a efectes d’utilització de les dades 
Les estacions són: 
 

Localització Carrer Companyia 
Pistes Municipals 

d’Atletisme 
Ronda 

Ibèrica, s/n MUNICIPAL 

Dipòsit Aigua de la 
Collada C/ Foix MUNICIPAL 

Escola Universitària 
Politècnica de 

Vilanova i la Geltrú 
(UPC) 

Av. de Víctor 
Balaguer, s/n 

ES CONSIDERA MUNICIPAL (a 
efectes d’utilització de les dades) 

Club Nàutic Vilanova Dic de 
Ponent, s/n NO MUNICIPAL 

 
 

1.1.6.2 ALTRES ESTACIONS DE LA ZONA 
 

Localització Característiques 
Sant Pere de Ribes - 

PN del Garraf 
� Estacions de la xarxa XEMEC. Dades a temps real a la pàgina web: 

http://www.meteocat.net/marcs/marc_temps.html 
 

1.1.7 INFRAESTRUCTURES I VIES DE COMUNICACIÓ 
 
La comunicació exterior de Vilanova es pot dur a terme per diferents vies de comunicació 
com la xarxa de carreteres, la línia de ferrocarril, port comercial, port pesquer i el port 
esportiu. 

 

1.1.7.1 XARXA VIÀRIA 
 

Carretera/autopista Titularitat Punts quilomètrics 
(origen-destí) 

C31 Barcelona-Valls Generalitat Km 150 Km 156 
C32 Autopista Barcelona-Vendrell  
(Pau Casals) Generalitat Km 16 Km 22,5 

C15 Vilanova-Vilafranca del  
Penedès-Igualada Generalitat Km 0 Km1,5 

C246A Sitges-Vilanova-Cubelles Generalitat Km 0 Km 46 
BV2112 Vilanova-Sant Pere de Ribes Generalitat Km 0 Km 4,5 
BV2115 Vilanova-Arboç Generalitat Km 0 Km 4 

 
 
 



 
 
 

                                                                                                                                                                     

1.1.7.2 XARXA FERROVIÀRIA 
 

Línia de ferrocarril Dades 

Línia C2 de Rodalies 
RENFE 

Dependència 
Estacions/Abaixadors: 1 

Línea Ca1 RENFE mitja 
distància 

Dependència 
Estacions/Abaixadors: 1 

Línea de mercaderies - 

  

1.1.7.3 ALTRES INFRAESTRUCTURES  
 
• Port de Vilanova 
 
El Port de Vilanova ocupa una superfície d’unes 16 ha. Està format per tres molls: el de 
llevant, el de ponent i el de la ribera, amb una longitud total de 2.289 m.l. de moll dels quals 
1.001 m.l. pertanyen a concessions atorgades a particulars. Els tres molls s’uneixen 
mitjançant un vial que actua de passeig de circumval·lació. 
 

Activitat Moll 
Pesquera Moll de ponent inici 
Comercial Moll de llevant final 

Comerç de piscifactoria Dic de llevant 
Drassanes i varador Moll de Ribera 
Nàutica i esportiva Moll de ponent inici 

Nova dàrsena esportiva i varador Moll de ponent final 
 
El port es troba al front marítim separat de la població per un vial propi, connectat al Passeig 
Marítim pel qual hi passa tot el tràfic portuari i pesant de la població. 
L’accés terrestre al port es fa per la Ronda Europa, amb doble vial de circulació, fins a les 
carreteres comarcals C31, C15 i l’autopista C32. 
 
El port de Vilanova i la Geltrú disposa d'una dàrsena esportiva destinada a megaiots, que 
dóna cabuda a 49 embarcacions d’entre 25 i 80 metres d’eslora. També disposa d’una 
dàrsena industrial i d’una dàrsena pesquera. 
 
• Xarxa d’autobusos 
 
Vilanova i la Geltrú ofereix dues xarxes d’autobusos, urbà i interurbà. El Bus Urbà té quatre 
línies: 

- L1: TACÓ – CÀMPING 
- L2: CÀMPING – TACÓ 
- L3: LA MASIA NOVA – FONDO SOMELLA 
- L4: FONDO SOMELLA – LA MASIA NOVA 

 
El Bus Interurbà (Xarxa Interurbana d’autobusos), té les línies següents: 

 -     Vilanova – Barcelona 
- Vilanova – Sitges 
- Vilanova – Vilafranca del Penedès 
- Vilanova – El Vendrell 
- Vilanova - Cubelles 
- Nocturn a Barcelona 



 
 
 

                                                                                                                                                                     

1.1.8 SERVEIS BÀSICS 
 

1.1.8.1 XARXA DE GAS 
 

Línia de 
gasificació 

Dependència 
(companyia) 

Adreça Telèfon 

Xarxa de 
distribució GAS NATURAL Pl. de Miró de Montgròs, 

6 900 708 709 

- REPSOL BUTANO 
(Gasdosa) Magatzem Passatge Solicrup, 4 93 893 09 99 

- REPSOL BUTANO 
(Gasdosa) Oficines 

Carrers dels Caputxins, 
17 93 893 06 90 

 

1.1.8.2 XARXA ELÈCTRICA 
 

• Descripció de la xarxa 
 

La xarxa elèctrica de Vilanova i la Geltrú és mitjançant l’empresa Fecsa Endesa. Està 
disposada amb configuració anellada excepte les zones mes rurals que són amb antena. 
Les tensions que són de 11Kv i 25Kv tenen la configuració següent: 
 

Tensió(Kv) Número ET Xarxa aèria (Km) Xarxa soterrada(Km) 
11 58 8,5 32,5 
25 257 77 11,86 

 

1.1.8.3 XARXA D’AIGUA POTABLE 
 

Companyia Adreça Telèfon Funció 

Aigües de  
Vilanova i la Geltrú Col·legi, 38 938.115.858 

Empresa encarregada de dur a terme 
la gestió municipal de l’aigua al nucli 
urbà, a la urbanització de Santa Maria 
i als polígons industrials. 

Sorea, S.A. Rda. Europa 
s/n 938.930.032 

Empresa encarregada de la gestió a la 
urbanització del Prat de Vilanova 
(Ibersol) 

 

1.1.8.4 XARXA CLAVEGUERAM 
 
La major part de la xarxa de clavegueram de Vilanova i la Geltrú és unitària, però hi ha barris 
o sectors amb xarxes separatives. 
 

Companyies Funció 
Companyia d’Aigües de Vilanova i la 
Geltrú 

Empresa encarregada de la gestió 
de la xarxa. 

Obres, Col.lectors i Clavegueres, S.L 
Canalitzacions Garraf 
Samex 

Empreses encarregades de les 
obres de les escomeses i els 

carrers. 

SOREA 
Encarregada, des de maig del 

2008, de la neteja i manteniment 
del clavegueram i els embornals 

 
 



 
 
 

                                                                                                                                                                     

1.2 DADES ESPECÍFIQUES ASSOCIADES AL RISC 
 
La Festa Major de Vilanova i la Geltrú és una celebració de forta arrel tradicional, en honor a 
la patrona de la ciutat, la Verge de les Neus, s'inicia l'últim cap de setmana de juliol i finalitza 
el 6 d'agost. Els carrers i places de la ciutat s'omplen dels tradicionals balls populars i 
d'activitats per a totes les edats. 
 

1.2.1 ESCENARIS DE LES ACTIVITATS 
 
Els escenaris principals són els carrers i places del nucli urbà i la zona de la platja. No 
obstant hi ha alguns escenaris determinats com l’Hospital de Sant Antoni Abat, La Casa 
d’Empara...on si fan alguns concerts per a la gent gran. També hi ha activitats com teatre, 
cinema a l’aire lliure, espectacles infantils, caminada popular, fira del disc, etc. També hi 
col·laboren entitats socials i culturals on s’hi fan determinades activitats: màgia, audicions, 
sopars... 
 
A continuació es fa un resum de les activitats més habituals per escenaris, tot i que les dades 
concretes de cada any es troben com annexos II (programa) i IV (dispositius de seguretat i 
prevenció). 
 
 
 
 
Lloc Actes Característiques 

Plaça Sant Antoni Penjada de la senyera al 
campanar. 

� Zona de pas per a vianants que visiten 
l’esglèsia de Sant Antoni Abat. 

� Plaça petita envoltada de carrers estrets. 
� L’Assistència de públic durant aquest acte 

es baixa. 

Platja de Ribes Roges Castell de focs artificials 

� Gran concentració de persones en época 
estival. 

� Grans espais oberts, confrontants amb el 
mar. 

Renovació del Vot del 
poble 
Audició de sardanes. 
Ballada de sardanes 

El Tingladu 

Espectacle infantil 

Sopars 

Plaça de les Neus 

Nit de jazz 

� Zona de pas per a vianants que visiten 
l’esglèsia de Sant Antoni Abat. 

� Plaça a partir de la qual comença la 
Rambla Principal. La resta de carrers que 
l’envolten són estrets. 

� El torneig de botifarres i la nit del 2, tenen 
una assistència baixa de públic, els 
concerts i la resta alta. 

� També s’hi fan activitats tranquil·les com 
espectacle infantil i audició de sardanes. 

� La renovació del Vot del Poble conclou 
amb un petit castell de focs aritificials. 

Pati de l’escola Pia Teatre de Festa Major 
� El patí de l’escola està rodejat de tres 

carrers amplis i el Parc de Gumà i Ferran. 
� L’acte té una assitència mitjana de públic. 

Ball de Festa Major 

Ball dels Parabordes 

I Marató de Country 

Plaça de Mercat 

Concert de Gospel 

� Zona de gran concurrrència de vianants. 
� Espai ampli, envoltat de carrers amples. 
� Tots els actes que transcorren en aquesta 

plaça son de risc baix. 
� Molts d’ells són asseguts, d’altres per 

ballar. 



 
 
 

                                                                                                                                                                     

Lloc Actes Característiques 

Cinema de Festa Major 

Concert de música 
catalana 

Passeig del Carme Concerts a Baix a Mar 

� Zona de gran concurrrència de vianants. 
� Espai ampli, envoltat de carrers. 
� Els concerts de baix a mar tenen una alta 

assistència de públic, especialment jove. 

Plaça de les Cols Fira del disc 
� Zona amplia amb trànsit de vianants. 
� La fira del disc té una baixa concentració 

de públic. 

Plaça dels Carros Concert Vermut amb La 
Cobleta 

� Espai centric i ample amb 5 carrers de 
confluència. L’activitat proposada no 
comporta cap risc. 

Plaça de Pau Casals Cantada de Cors de Clavé 
� Espai situat al nucli antic. Està envoltada 

per 6 carrers. 
� L’activitat proposada no comporta cap risc. 

Acudits 

Plaça Miró Trobada de 
col·leccionistes de 
plaques de cava 

� Espai centric amb 6 carrers de confluència. 
� Escoltar i dir acudits. 
� Ambdós actes són tranquils sense cap risc.  

Audició de sardanes 

Plaça Charlie Rivel 

Espectacle infantil 

� Habitualment és zona de pas de vianants. 
� Espai obert i ampli. 
� Les activitats proposades no tenen un risc 

especial, no obstant a l’haver-hi espectacle 
infantil s’ha considerat de risc alt per 
vulnerabilitat. 

Diada castellera  

Actuació dels Falcons 

Nit de dansa 
Entrada regidors i 
pabordes 
Llançament dels dotze 
morterets. 
Final recorregut del 
correfoc 
Passada de Balls, 
entremesos i actuació 
castellera 
Concentració de cercavila 

Balls populars 
Ball de Gala 
Acte de comiat del 
pabordes actuants i presa 
de procuració dels de 
l’any següent 
Concert de Banda 

 
 
 
 
 
 
 
 
Plaça de la Vila 

Fes-te gran, dóna el teu 
xumet a la Mulassa 

� Zona molt transitada habitualment, tan com 
a zona de pas com turística. 

� L’entorn més immediat són carrers estrets, 
no obstant alguns d’ells connecten amb 
vials amples com la rambla principal 

� Els actes de gran concentració de públic 
són: 
Llançament dels dotze morterets; Passada 
de Balls, entremesos i actuació castellera; 
Concerts. Concentració de cercavila. 
Trobada final del correfoc. 

� L’activitat “Fes-te gran, dóna el teu xumet a 
la Mulassa” és una activitat simpàtica que 
no comporta cap risc. Els nens petits 
donen el xumet a la Mulassa. 

 

Església de Sant 
Antoni Abat  

Ofici solemne de Festa 
Major 

� Recinte tancat i estable, amb les mesures 
de seguretat reglamentàries. 

� Assistència mitja de públic  
Plaça de la 
Mediterrània 

 
Espectacle infantil 

� Espai gran i obert amb bones sortides.  
� Tot i que l’acte no comportarà cap risc, 

s’ha considerat alt per vulnerabilitat. 
Carrer Major davant  � Habitualment és zona de pas de vianants. 



 
 
 

                                                                                                                                                                     

Lloc Actes Característiques 
l’Agrupació Balls 
Populars 

Concert � Espai obert i ampli. 
� L’assistència de públic durant l’acte es 

moderada. 
Hospital de Sant 
Antoni Abat. 

Concert Amable � Recinte tancat i estable, amb les mesures 
de seguretat reglamentàries. 

� El públic assistènt són els residents i públic 
en general moderat. 

Casa d’Empara Concert Amable � Recinte tancat i estable, amb les mesures 
de seguretat reglamentàries. 

� El públic assistènt són els residents i públic 
en general moderat. 

 
Concert Revival 

 
Espai Pirelli 

 
Fartatderock 

� Espai molt ample i obert.  
� El concert és de característiques 

tranquil·les per a un públic adult. 
� També es farà una activitat per a públic 

jove.  
Pl. de la Vila, C/ St. 
Sebastià, Pl. dels 
Carros, C/ de la 
Llibertat, C/ de Tetuan, 
Rbla. Principal i Pl. de 
les Neus 

 
 
Cercavila i renovació del 
Vot del Poble 

� Els vials principals i les places són zona de 
pas de vianants habitualment. 

� Excepte la Rambla Principal la majoria del 
recorregut són carrers més aviat estrets. 

� Concentració de públic Alta. 
� També hi ha participació de foc (dracs i 

diables) 
Pl. de les Neus, Pl. De 
St. Antoni, C/ de 
l’Eglésia, Pl. Llarga, C/ 
dels Mercaders, Pl. de 
les Cols, C/ de St. 
Gregori, Rbla. 
Principal, C/ Colom, C/ 
Sant Felip Neri, C/ de 
la Fruita i Pl. de la Vila. 

 
 
 
Correfoc 

� Els vials principals i les places són zona de 
pas de vianants habitualment. 

� Excepte la Rambla Principal i la Plaça de la 
Vila, la majoria del recorregut són carrers 
més aviat estrets i d’accés complicat. 

� Concentració de públic Alta (tant 
d’espectadors com de participants) i amb 
utilització de foc. 

Pl. de les Casernes, Pl. 
Llarga, C/ dels 
Mercaders, Pl. de les 
Cols, C/ de St. Gregori, 
Pl. de les Neus, Rbla. 
Principal, C/ de 
l’Almirall Colom, Pl. 
dels Carros, C/ de St. 
Sebastià i Pl. de la Vila 

 
 
 
Cercavila de la Vigília 

� Els vials principals i les places són zona de 
pas de vianants habitualment. 

� Excepte la Rambla Principal i la Plaça de la 
Vila, la majoria del recorregut són carrers 
més aviat estrets. 

� Concentració de públic Alta 
� També hi ha la participació de foc (diables i 

dacs) 

Pl. de les Casernes, Pl. 
Llarga, Pl. de les Cols, 
C/ de Sant Gregori, 
Rbla. Principal, Av. 
Francesc Macià i Pl. de 
la Vila 

 
 
 
Cercavila de l’Imaginari 

� Els vials principals i les places són zona de 
pas de vianants habitualment. 

� La majoria de vials són amples i no 
confereixen en si mateixos cap risc. 

� Concentració de públic Alta.  

Tota la ciutat Alegres i traguejades 
matinades de Festa Major 

� Assistència baixa de públic durant l’acte de 
Alegres i traguejades matinades de Festa 
Major. 

Pl. de la Vila, C/ dels 
Caputxins, C/ del 
Comerç, C/ de 
l’Església i Pl. de Sant 
Antoni Abat 

 
 
Cercavila d’anada a ofici 

� Els vials principals i les places són zona de 
pas de vianants habitualment. 

� La majoria del recorregut són carrers més 
aviat estrets. 

� Concentració de públic baixa, però també 
amb participació de foc (diables i dracs) 

Església dels 
Josepets, C/  dels 

 
 

� Els vials principals i les places són zona de 
pas de vianants habitualment. 



 
 
 

                                                                                                                                                                     

Lloc Actes Característiques 
Josepets, C/ de 
Joaquim Mir, C/ Josep 
Anton Marquès, C/ de 
la Bomba, Pl. de les 
Neus, Rbla. Principal, 
Av. de Francesc Macià 
i Pl. de la Vila 

 
 
Baixada dels gegants de 
Vilanova 

� La majoria del recorregut són carrers 
amples de fàcil accès. 

� Concentració de públic moderada. 

Teatre Principal Teatre amb l’obra Lluny 
de Nuuk 

� Establiment que disposa del seu pla 
d’autoprotecció. 

� El seu aforament està definit. 
� Activitat de pagament. 



 
 
 

                                                                                                                                                                     

 

1.2.2. SERVEIS D’EMERGÈNCIA 
 
Pel que fa a l’emplaçament de les ambulàncies, de la Policia Local i altres serveis, les “Fitxes 
de dispositius de prevenció i seguretat” que es troben com annex IV reflecteixen la situació 
especifica d’aquests serveis per a cada acte considerat. 
 
A les mateixes fitxes s’indica l’índex de risc, segons el qual li correspon un dispositiu mínim 
que és el següent: 
 
 

ÍNDEX DE RISC DISPOSITIU DE PREVENCIÓ I SEGURETAT 

Ordre Policia Local: presència esporàdica. 
Intervenció Informació prèvia. 

BAIX 

Supervisió Organitzadors 
Sanitari Avís a Hospital o al 112. En funció de l’acte també 

s’ubica una UM in situ 
Ordre Policia Local: presència permanent. 
Intervenció En cas d’emergència avís a Bombers (112) 

MODERAT 

Supervisió Tècnics municipals. 
Sanitari 1 UM desplaçades in situ 
Ordre Policia Local: presència permanent. 
Intervenció En cas d’emergència avís a Bombers (112) 

ALT 

Supervisió Comandaments oficials. 
 
En general, hi haurà una Unitat Mòbil de servei allà on es desenvolupi cada acte. 

 

1.2.3 EMPLAÇAMENT DEL CENTRE DE CONTROL 
 
Normalment, les actuacions en cas d’emergència es coordinaran directament des del mateix 
CRA, a la seu de la Policia Local (C/ del Pare Garí, 72) situada al centre urbà i pròxim a les 
zones on es celebren els actes de major afluència. 

 

1.2.4 VIES D’ACCÉS 
 
A l’annex complementari s’adjunta tota la documentació, així com la cartografia amb els 
recorreguts d’entrada. 

 

1.2.5 VIES D’EVACUACIÓ I SORTIDES D’EMERGÈNCIA 
 
A l’annex complementari s’adjunta la cartografia de tots els actes festius amb els recorreguts 
d’evacuació, sortides d’emergència i recorreguts d’entrada de mitjans externs. 



 
 
 

                                                                                                                                                                     

1.2.6 EMPLAÇAMENT DE LES MESURES DE SEGURETAT: EXTINTORS, HIDRANTS, 
ETC.  
 
A l’annex VI s’adjunta un plànol on s’ubiquen tots els hidrants existents al municipi. 

 

1.2.7 ZONA D’ATERRATGE D’HELICÒPTERS 
 
Mentre no es disposi d’una ubicació més idònia o exclusiva per aquest servei, es continuarà 
fent el servei d’aterratge i enlairament d’helicòpters –en cas d’emergència- a les Pistes 
Municipals d’Atletisme (Rda. Ibèrica, s/n) 
 
No obstant això, en el llibre 5è del Reglament de circulació aèria de l'Estat s'estableix què, a 
criteri del pilot, es podrà utilitzar per una sola vegada una zona d'aterratge que consideri 
segura per a l'operació aèria. 
 
 
 



 
 
 

                                                                                                                                                                     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  2  CONEIXEMENT DEL RISC I 
VULNERABILITAT 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

                                                                                                                                                                     

 
 

2.1 RESUM I CONCLUSIONS DE L'ANÀLISI DE RISC 
 
A les fitxes de dispositius de prevenció i seguretat (annex IV) s’indica per a cada acte concret 
l’índex de risc i es fa un resum de l’anàlisi de risc concret. Remarcar que les fitxes de 
dispositius de prevenció i seguretat s’han realitzat per els actes de nivell mig i alt.  
 
A continuació es comenten els conceptes principals. 
 

2.1.1 ÍNDEX DE RISC 
 
En els treballs de preparació de la Festa Major es va detectar la necessitat de crear una eina 
de valoració prèvia per a la prevenció d’emergències en els actes públics que se celebren a 
Vilanova i la Geltrú: L’ÍNDEX DE RISC. 
 
Es tracta d’una eina qualitativa que estableix tres nivells de risc (ALT, MODERAT I BAIX) en 
base a la  la valoració de tres conceptes: tipus de recinte, assistència de públic previsible i el 
tipus d’activitat.  
 

2.1.2 RISCOS MÉS PROBABLES ALS ESPECTACLES PÚBLICS 
 
Llista extreta de la “GUIA D’AVALUACIÓ DE RISCOS PER A PETITES I MITJANES 
EMPRESES”, editada pel Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya, d’acord 
amb les tipologies més habituals d’espectacles públics a Vilanova i la Geltrú: 
 

� Caiguda de persones a diferent nivell 
� Caiguda de persones al mateix nivell  
� Caiguda d’objectes per desplom. 
� Caiguda d’objectes per manipulació. 
� Caiguda d’objectes despresos. 
� Trepitjades sobre objectes. 
� Xocs contra objectes immòbils. 
� Contactes amb elements mòbils de màquines. 
� Cops per objectes o eines. 
� Projecció de fragments o partícules. 
� Atrapaments per o entre objectes. 
� Atrapaments per bolcada de màquines. 
� Sobreesforços. 
� Exposició a temperatures extremes. 
� Contactes tèrmics. 
� Contactes elèctrics. 
� Inhalació o ingestió de substàncies nocives. 
� Explosions. 
� Incendis. 
� Atropellaments, cops i xocs amb o contra vehicles. 
� Accidents de trànsit. 
� Causes naturals (infart, embòlia, etc). 
� Altres 



 
 
 

                                                                                                                                                                     

2.1.3 RESUM DE L’ANÀLISI DE RISC 
 
La taula següent resum els principals riscos i conseqüències segons la seva tipologia 
d’alguns actes típics de la Festa Major de Vilanova i la Geltrú. Per a cada acte concret vegeu 
l’annex IV (dispositius de seguretat i prevenció). 
 

TIPUS D’ACTE RISCOS PRINCIPALS CONSEQÜÈNCIES 

- Contusions • Caiguda de persones al mateix nivell. 
• Caiguda d’objectes despresos. 
• Trepitjades sobre objectes. 
• Xocs contra objectes immòbils. 

- Traumatisme greu 

• Projecció de fragments o partícules. 
• Contactes tèrmics. 

- Cremades lleus 

• Explosions. 
• Conats d’incendi / Incendis. 

- Cremades greus, traumatisme 
sonor, politraumatismes, 
intoxicacions greus. 

 
 
 
BALLS I CERCAVILES 
AMB PARTICIPACIÓ 
DE DIABLES I DRACS 

• Intoxicació per substàncies (alcohol i 
altres) 

- Baralles i desordres en l’interior 
del recinte 

- Desmais, coma etític. 
- Contusions • Caiguda de persones al mateix nivell. 

• Caiguda d’objectes despresos. 
• Trepitjades sobre objectes. 
• Xocs contra objectes immòbils. 

- Traumatisme greu 

• Inhalació de fum - Intoxicació lleu 
• Projecció d’espurnes 
• Contactes tèrmics. 

- Cremades lleus 

• Trencadissa i caiguda d’objectes 
despresos (p.ex. vidres). 

- Traumatisme greu 

 
 
 
 
 
 
CORREFOCS 

• Explosions. 
• Conats d’incendi / Incendis. 

- Cremades greus, traumatisme 
sonor, politraumatismes, 
intoxicacions greus. 

• Aglomeració de públic - Extravio de persones i infants 
• Caiguda d’objectes despresos (p.ex. 

vidres). 
- Traumatisme greu 

- Contusions • Caiguda de persones a diferent nivell 
(p.ex. pilar). - Traumatisme greu 

• Projecció d’espurnes. 
• Contactes tèrmics. 

- Cremades lleus 

 
 
ACTES 
MULTITUDINARIS 
MIXTES AMB 
TRONADES I FOCS 
ARTIFICIALS  

• Explosions. 
• Conats d’incendi / Incendis. 

- Cremades greus, traumatisme 
sonor, politraumatismes, 
intoxicacions greus. 

- Pèrdua de persones i infants 
- Mareigs, lipotímies, 

deshidratació, insolacions,  

 
MANIFESTACIONS 
POPULARS DIÜRNES  

• Aglomeració de públic 

- Caigudes i contusions 

- Pèrdua de persones i infants 
- Baralles i desordres en l’interior 

del recinte 
- Caigudes i contusions 

 
BALLS POPULARS / 
CONCERTS 

• Aglomeració de públic 

- Intoxicacions per substàncies 

 



 
 
 

                                                                                                                                                                     

2.1.4 RISC  EXTERN 
 
Vilanova i la Geltrú és un municipi amb risc d’inundacions, d’incendis forestals, de sismes, de 
contaminació accidental d’aigües marines, de nevades i gelades. Per tant alguns d’aquests 
riscos poden agreujar els problemes propis de la festa o causar-ne de nous.  
 
D’aquest riscos especials, els que podrien afectar a la Festa Major, serien els derivats 
d’episodis d’inundacions (no perquè  les activitats es facin en zones inundables, sinó perquè 
s’haurien de suspendre els actes) i sismes principalment. Si es donés un episodi de 
contaminació accidental d’aigües marines afectaria al Castell de focs d’artificials i a l’activitat 
de platges (banyistes i xiringuitos). És molt poc probable que es produeixi un episodis de 
nevades. Un incendi forestal tampoc afectaria l’activitat, ja que aquesta es dóna al centre 
ciutat, sense cap connexió amb la zona forestal. 
 
Remarcar que es seguirà el protocol establert en el Pla Bàsic d’Emergència Municipal 
(PBEM).  
 
 

2.2 ACTES EN L’ÀREA DE RISC 
 
Com s’ha comentat en l’apartat anterior els riscos externs que afecten a Vilanova i la Geltrú 
són el risc d’inundacions, d’incendis forestals, de sismes i de contaminació accidental 
d’aigües marines. A continuació es mostra les zones d’afectació d’aquests riscos: 
 

Àrees / sector de risc Localització 
Punts singulars respecte a l’efecte 

dòmino 

A Vilanova i la Geltrú hi ha 
diferents zones inundables. 

Les zones inundables es 
localitzen a 4 zones de Vilanova 
i la Geltrú. Dos estan situades al 
nucli urbà 

Al nucli urbà els actes de la Festa 
Major poden estar afectats per 
inundacions. 

A Vilanova i la Geltrú hi ha 
diferents zones amb risc 
d’incendi. No obstant les 
principals son: Parc natural 
del Garraf i el Foix 

Aquests punts es troben situats 
al nord del municipi. 

Els actes de la Festa Major es 
realitzen al nucli urbà. Per tan en cas 
d’incendi forestal és difícil que es 
vegin afectats. 

Els sismes afecten a tot el 
municipi Tot el terme municipal El nucli urbà estaria afectat en cas 

de sisme 
 



 
 
 

                                                                                                                                                                     

2.3 ELEMENTS VULNERABLES 
 
Es considera que els actes on s’utilitza foc poden ser l’orígen de catàstrofes a establiments 
de l’entorn. Aquests són elements vulnerables i varien en funció de la ubicació. A continuació 
es mostren les àrees o sectors on es realitzen els diferents actes de foc i els elements de 
l’entorn:  
 

Àrea/Sector Codi Element Adreça 
Telèfon de 
contacte 

Horari i dies 
d’us 

A01 Ajuntament Plaça de la Vila, 8 938 140 000 

Atenció al 
ciutadà de 8-

19h. 
Servei de 
vigilància i 

recepció durant 
les 24h del dia 

CSS02 

Biblioteca 
Municipal 
Joan Oliva i 
Milà 

Plaça de la Vila, 
13 938 932 039 

Dilluns, 
dimecres, 

dijous i 
divendres: de 
10 h a 20 h 

Dimarts: de 16 
h a 20 h.  

Dissabtes: de 
10 h a 14 h i de 

16 h a 20h. 

A03 Casa Olivella Plaça de la Vila, 
12 

A04 Dependències 
municipals 

Plaça de la Vila, 
11 

938 140 000 

Atenció al 
ciutadà de 8-

19h. 
Servei de 
vigilància i 

recepció durant 
les 24h del dia 

 La Rosa 
(botiga tèxtil) 

Plaça de la Vila, 
11   

RB43 Celler de Can 
Solà Plaça de la Vila, 4   938 934 025 - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Plaça de la Vila: 
 
Llançament 
dels dotze 
morterets, 
Passada de 
balls, 
entremesos i 
actuació 
castelelra, Balls 
populars 
 

RB87 La Carpeta 
Moderna 

Plaça de la Vila, 
15  938 935 311 - 

ALLOT01 Hotel Ceferino Passeig de Ribes 
Roges, 2-3 938 151 719 - 

ALLOT05 Aparthotel 
Ceferino 

Passeig de Ribes 
Roges, 9  938 151 719 - 

ALLOT11 Hotel Solvi Passeig de Ribes 
Roges, 1 938 151 245 - 

RB190 Marejol Passeig de Ribes 
Roges, 35  93 815 56 82 - 

DS01 Llunàtic 
Discotheque 

Passeig de Ribes 
Roges, 35 93 815 56 82 - 

X0 Xiringuito 0 Platja d’Adarró - - 

X1 Xiringuito 1 - - 

 
 
 
Platja de Ribes 
Roges 
 
Castell de foc 
 

X2 Xiringuito 2 
Platja Ribes 
Roges - - 



 
 
 

                                                                                                                                                                     

Àrea/Sector Codi Element Adreça 
Telèfon de 
contacte 

Horari i dies 
d’us 

Plaça de les 
Neus 
 
Renovació del 
vot del poble i 
Castell de Foc 
 

ESG07 
Parròquia de 
Sant Antoni 
Abat 

Plaça de les 
Neus, 1  938 930 324 - 

A01 Ajuntament Plaça de la Vila, 8 938 140 000 

Atenció al 
ciutadà de 8-

19h. 
Servei de 
vigilància i 

recepció durant 
les 24h del dia 

A03 Casa Olivella Plaça de la Vila, 
12 

A04 Dependències 
municipals 

Plaça de la Vila, 
11 

938 140 000 

Atenció al 
ciutadà de 8-

19h. 
Servei de 
vigilància i 

recepció durant 
les 24h del dia 

 La Rosa 
(botiga tèxil) 

Plaça de la Vila, 
11   

AV16 
Associació del 
foment 
Vilanoví 

C/ Santa 
Madrona, 1 93 893 10 10 

De dimarts a 
diumenge, de 
10 a 24 hores. 
Dilluns tancat. 

CAP01 CAP Jaume I C/ de Manuel 
Marquès, S/N 93 893 22 00 - 

CSS02 

Biblioteca 
Municipal 
Joan Oliva i 
Milà 

Plaça de la Vila, 
13 938 932 039 

Dilluns, 
dimecres, 

dijous i 
divendres: de 
10 h a 20 h 

Dimarts: de 16 
h a 20 h.  

Dissabtes: de 
10 h a 14 h i de 

16 h a 20h. 

RB12 Bar Gran 
Penya 

Rambla Principal, 
52  938 931 446 - 

RB21 Bar Rosell Rambla Principal, 
9 938 931 065 - 

RB43 Celler de Can 
Solà Plaça de la Vila, 4   938 934 025 - 

RB68 El Timple Bar 
Restaurant C/ Fruita, 1  938 147 982 - 

RB87 La Carpeta 
Moderna 

Plaça de la Vila, 
15  938 935 311 - 

RB142 
Els Fogons 
del Foment 
Vilanoví  

C/ de Santa 
Madrona, 1  93 893 10 10 - 

RB145 Espai de la 
Carme 

C/ de Sant Antoni, 
10  93 893 33 08 - 

RB222 Restaurant 
Predilectum 

plaça de Pau 
Casals, 4  93 893 99 31 - 

 
 
 
Pl. de les Neus, 
Pl. de St. Antoni, 
C/ de l'Eglésia, 
Pl. Llarga, C/ 
dels Mercaders, 
Pl. de les Cols, 
C/ de St. 
Gregori, Rbla. 
Principal, C/ de 
Cristòfol Colom, 
C/ de Sant Felip, 
C/ de la Fruita i 
Pl. de la Vila. 
 
 
 
Correfoc   
 

RB239 Txoko 
Monleon C/ de la Fruita, 4  93 814 15 34 - 



 
 
 

                                                                                                                                                                     

Àrea/Sector Codi Element Adreça 
Telèfon de 
contacte 

Horari i dies 
d’us 

RB241 Vitis Plaça de les Cols, 
7-8  93 893 37 91 - 

RB246 The Rick's C/ de la Fruita, 1 93 893 98 10 - 

RB247 Bar Te i 
explica-ho 

Plaça de Miró de 
Montgròs, 5 - - 

RB248 
Restaurant La 
Nova 
Parròquia 

- - - 

RB249 Bar Viart - 
Plaça de les 
cols 10, bis, 
baixos 

De dimarts a 
diumenge de 
19.30 a 3h 

T02 Teatre 
Principal 

Rambla Principal, 
4  938 141 952 - 

T05 Bosc Cinema 
Municipal 

Rambla Principal, 
88-90 93 893 81 03 - 

A01 Ajuntament Plaça de la Vila, 8 938 140 000 

Atenció al 
ciutadà de 8-

19h. 
Servei de 
vigilància i 

recepció durant 
les 24h del dia 

A03 Casa Olivella Plaça de la Vila, 
12 

A04 Dependències 
municipals 

Plaça de la Vila, 
11 

938 140 000 

Atenció al 
ciutadà de 8-

19h. 
Servei de 
vigilància i 

recepció durant 
les 24h del dia 

A05 
Oficina de 
Treball de la 
Generalitat 

Plaça de la Vila, 
11 93 814 71 93 

Horari d'estiu: 
De dilluns a 
divendres de 
08:15 a 13:30 

h.De l' 1 de 
juliol fins el 31 

d'agost. 

CSS02 

Biblioteca 
Municipal 
Joan Oliva i 
Milà 

Plaça de la Vila, 
13 938 932 039 - 

ESG04 Església de 
Sant Sebastià 

C/ Sant Sebastià, 
7  938 930 324 - 

ESG07 
Parròquia de 
Sant Antoni 
Abat 

Plaça de les 
Neus, 1  938 930 324 - 

RB01 9 Orient Rambla Principal, 
83  93 893 10 08 - 

RB12 Bar Gran 
Penya 

Rambla Principal, 
52  938 931 446 - 

RB21 Bar Rosell Rambla Principal, 
9 938 931 065 - 

RB31 Cafeteria Kyra C/ Llibertat, 16-18  938 143 292 - 

RB39 Caracas Rambla Principal, 
100  938 143 238 - 

 
 
 
Pl. de la vila, C/ 
de St. Sebastià, 
Pl. dels Carros, 
C/ de la Llibertat, 
C/ de Tetuan, 
Rbla. Principal i 
Pl. de les Neus 
 
 
 
Cercavila i 
renovació del 
vot del Poble. 
 

RB43 Celler de Can 
Solà Plaça de la Vila, 4   938 934 025 - 



 
 
 

                                                                                                                                                                     

Àrea/Sector Codi Element Adreça 
Telèfon de 
contacte 

Horari i dies 
d’us 

RB58 El Fornet d'en 
Rossend (2) 

Rambla Principal, 
104 BAIXOS  938 165 872 - 

RB60 El Món del 
Cafè 

Plaça de Soler i 
Gustems, 19 
BAIXOS  

938 140 091 - 

RB87 La Carpeta 
Moderna 

Plaça de la Vila, 
15  938 935 311 - 

RB119 Comer, Beber 
y Amar 

C/ de la Llibertat, 
7  93 814 47 46 - 

RB155 Il Forno C/ de la Llibertat, 
9-11  93 893 02 75 - 

RB181 La Vinya  C/ de Sant 
Sebastià, 34  93 893 79 38 - 

A01 Ajuntament Plaça de la Vila, 8 938 140 000 

Atenció al 
ciutadà de 8-

19h. 
Servei de 
vigilància i 

recepció durant 
les 24h del dia 

A03 Casa Olivella Plaça de la Vila, 
12 

A04 Dependències 
municipals 

Plaça de la Vila, 
11 

938 140 000 

Atenció al 
ciutadà de 8-

19h. 
Servei de 
vigilància i 

recepció durant 
les 24h del dia 

A05 
Oficina de 
Treball de la 
Generalitat 

Plaça de la Vila, 
11 93 814 71 93 

Horari d'estiu: 
De dilluns a 
divendres de 
08:15 a 13:30 

h.De l' 1 de 
juliol fins el 31 

d'agost. 

CSS02 

Biblioteca 
Municipal 
Joan Oliva i 
Milà 

Plaça de la Vila, 
13 938 932 039 

Dilluns, 
dimecres, 

dijous i 
divendres: de 
10 h a 20 h 

Dimarts: de 16 
h a 20 h.  

Dissabtes: de 
10 h a 14 h i de 

16 h a 20h. 

RB07 Argenteria 
Cafè C/ Caputxins, 9  938 144 431 - 

RB43 Celler de Can 
Solà Plaça de la Vila, 4   938 934 025 - 

RB46 Club del café C/ Caputxins, 1   938 934 030 - 

RB87 La Carpeta 
Moderna 

Plaça de la Vila, 
15  938 935 311 - 

RB120 Cuenca C/ del Comerç, 7-
9  93 814 21 84 - 

 
 
 
 
 
Pl. de la Vila, C/ 
dels Caputxins, 
C/ del Comerç, 
C/ de l'Església i 
Pl. de Sant 
Antoni. 
 
 
Cercavila 
d’anada d’ofici. 
 

RB222 Restaurant 
Predilectum 

Plaça de Pau 
Casals, 4  93 893 99 31 - 

 
 



 
 
 

                                                                                                                                                                     

Simbologia: 
 
A: Estaments municipals ALLOT :Allotjaments AV: Associacions de veïns 
CCSS:Centres culturals i de serveis DS: Discoteca ESG: Esglésies 
RB: Restaurants i Bars T:Teatres i cinemes  

 
 
 



 

 

                                                                                                                                                                                     

2.4 ACTES EN L’ÀREA DE RISC 
 
A continuació s’adjunta la taula amb els actes de la Festa Major més rellevants i algunes dades carcaterístiques: 
 

Nom de l’activitat Localització Data i hora 
Assistència 

Prevista 
Índex de risc Descripció 

Penjada de la senyera al 
campanar 

Plaça Sant Antoni Dia 29 de juliol a les 21.30 h. 500 Baix 
Es dona el tret de sortida a la festa que marcarà l’inici de la programació. 
Amb aquest acte els pabordes proposen gaudir de Vilanova des de l’aire,  
amb la penjada d'una senyera al campanar de l'església de Sant Antoni.  

Castells de focs Platja de Ribes Roges Dia 4 d'agost a les 23.00 h. 35000 Alt 
És un dels actes més multitudinaris de la Festa Major. És el llançament d’un 
Castell de Focs Artificials que es fa a la Platja de Ribes Roges. Aquest és 
muntat i disparat per la Pirotècnia Igual.  

Renovació vot del poble Plaça de les Neus Dia 5 d'agost. Finalitza a les 
24.00 h. 

10000 Alt 

Es tracte d’un dels actes més esperats de la celebració. Al vespre té lloc “la 
Cercavila del Vot del Poble” (ara en sentit contrari, de l'Ajuntament a 
l'església) i que inclou la lectura de la Renovació del Vot del Poble. Conclou 
l’acte amb un Castell de Focs artificials. Amb aquest acte acaba la Festa 
Major. 

Teatre de Festa Major Pati de l’Escola Pia Dia 2 d’agost a les 22.00 1000 Baix 
Proposta teatral que arriba de la mà de la coneguda companyia de teatre 
Xuriguera/Faixedas amb l’obra LIVE. És una obra que es representa a l’aire 
lliure. 

Concert de música 
catalana Dia 5 d'agost a les 20.00 h. Baix 

Aquest ball forma part dels balls populars dirigits per l’Agrupació de Balls 
Populars de Vilanova i la Geltrú. Amb el Ball de la festa major i amb el ball de 
les sardanes, finalitza la Diada de la Mare de Déu de les Neus. 

Ball de Festa Major Dia 5 d’agost a les 24.00 h. Baix Amb l’orquestra Maravella es preveu un acte animat, tant per al públic que 
vol ballar com per al que vol escoltar. 

Ball dels Pabordes Dia 6 d'agost a les 23.11 h. Baix El ball dels Pabordes és el ball de cloenda de la Festa Major. Anirà a càrrec 
de Filippo Lnadini (Pop Català) i Dijous Paella (rumba) 

I Marató de Country Dia 30 de juliol a les 21.00 h. Baix Ball de country. Els participants són adults.  

Concert de Gospel Dia 31 de juliol a les 21.00 h. Baix Amb el grup de gospel del Vallès. 

Enreda’ls (gimcana) Dia 3 d’agost a les 10.00 h. Baix És una activitat familiar. Cal fer una inscripció prèvia als centres cívics. 

Cinema de Festa Major 

Plaça de Mercat 

Dia 3 d’agost a les 22.30 h. 

15000 

Baix És una projecció de caire familiar. Es passarà la pel·lícula Shreck 4 



 

 

                                                                                                                                                                                     

Nom de l’activitat Localització Data i hora 
Assistència 

Prevista 
Índex de risc Descripció 

Concerts al Parc de 
Ribes Roges 

Passeig del Carme 
(Antiga Piscina Mpal.) 

Dia 29 de juliol a les 24.00 h., 
dia 4 d'agost a les 24.00 h. 

7000/8000 Alt Artistes convidats en concert al Passeig del Carme (antiga piscina). 

Plaça de les Neus 

 
Dia 4 d’agost a les 24.00 h 
 
 

Ballada de sardanes a càrrec de la cobla Ciutat de Cornellà 

Plaça de la Vila Dia 6 d’agost a les 22.00 h. Audició de sardanes amv la cobla Jovenívola de Sabadell 
Audició de Sardanes 

Plaça Charlie Rivel Dia 31 de juliol a les 21.00 h. 

300 Baix 

Audicions i ballades de sardanes. Aniran a càrrec de les cobla La 
Contemporània;  

Diada castellera  Dia 30 de juliol a les 19.00 h. Alt La Diada castellera és una exhibició a càrrec de les colles: Bordegassos de 
Vilanova, i altres d’arreu. 

Passada de Balls, 
entremesos i actuació 
castellera 

Dia 4 d'agost a les 20.00 h. 
i dia 5 d'agost a les 12.30 h. 
i 19.00 h. 

Alt 
El ball d'en Serrallonga es caracteritza per les diverses danses que 
interpreten al so de la gralla. L'element esencial del ball és el trabuc, arma 
d'avantcàrrega del segle XVII que van disparant al llarg de les actuacions. 

Ball de Gala Dia 4 d’agost a les 24.00 h. Mig Ball amb l’orquestra Costa Brava. És un acte dirigit al públic adult. 

Actuació dels Falcons Dia 31 de juliol a les 19.00 h. Mig 

“Els Falcons” és una colla de Vilanova i la Geltrú fundada l’any 1972. La seva 
principal característica és la creativitat, mitjançant la incorporació de noves 
figures al repertori dels Falcons (el cabdill és la més coneguda). Aquests van 
vestits de blanc, porten la faixa blava, com a símbol del poble d’arrels 
marineres. A més a més, com a element de festa majorenc, van 
acompanyats de so de les gralles. 

Nit de dansa tradicional Dia 31 de juliol a les 23.00 h. Baix Acte tranquil per veure assegut. Hi participen el grup de Danda de Vilanova i 
la colla convidada Esbart Rosa dels Vents de Vilanova del Vallès. 

Concert de Banda Dia 2 d’agost a les 20.00 h. Baix Acte tranquil per veure assegut. Hi participen els professors i alumnes que 
formen la Banda Escola Municipal de Música mestre Montserrat. 

Fes-te gran, dóna el 
xumet a la Mulassa 

Dia 3 d’agost a les 19.00 h. Baix Activitat Infantil, organitzada per part de l’Agrupació de Balls Populars. 

Llançament dels dotze 
morterets i posteriorment 
sortida del la cercavila 
lliure 

Dia 4 d'agost a les 12.00 h. Alt Llançament de dotze morterets amb traques de “xinos” i repic de campanes 
de totes les esglésies del poble a la vegada. 

Concentració de 
cercavila Dia 5 d'agost a les 13.00 h. Alt 

Alegres i traguejades matinades de Festa Major a càrrec dels grallers de 
Festa Major. Sortida des de diferents punts de la ciutat i arribada a la Plaça 
de la Vila (concentració). Recorregut assenyalat amb un mapa. 

Exhibició de Balls 
populars 

Plaça de la Vila 

Dia 5 d'agost a les 18.00 h. 

 

Mig Exhibició de balls populars dirigits per l’Agrupació de Balls Populars de 
Vilanova i la Geltrú.  



 

 

                                                                                                                                                                                     

Nom de l’activitat Localització Data i hora 
Assistència 

Prevista 
Índex de risc Descripció 

Presa de Procuració dels 
pabordes 2012 i comiat 
dels pabordes 2011  

Dia 6 d'agost a les 21.00 h. Baix Els Pabordes traspassen públicament els seus poders als nous membres 
escollits per gestionar i executar la festa major de l’any vinent. 

Balls l’Imaginari Dia 6 d'agost a les 20.00 h. Alt Es tracte d’una de les activitats que organitza la Cercavila de l’Imaginari on hi 
participen els més menuts de la ciutat. 

Entrada regidors i 
pabordes Dia 4 d'agost a les 11.00h. Baix 

Acte d’entrada dels regidors i els pabordes acompanyats pels Grallers de 
Castelldefels 

Entrada Ofici solemne de 
Festa Major 

Plaça de Sant Antoni 
Abat Dia 5 d'agost a les 9.00  h. 800 Baix 

Missa Solemne presidida per mossèn Lluís Anton Armengol, rector de la 
parròquia de Sant Antoni Abat, i concelebrada pels rectors de les parròquies 
de Vilanova i la Geltrú i d’altres preveres de la ciutat i de l’arxiprestat.  

Plaça Charlie Rivel Dia 30 de juliol a les 18.00 h. 
Plaça de la 
Mediterrània 

Dia 31 de juliol a les 18.00 h. 

Plaça de les Cols Dia 1 d’agost a les 19.00 h. 
Espectacle infantil 

Plaça de les Neus Dia 2 d’agost a les 18.00 h. 

2800 Alt Espectacle d’animació infantil adreçat a les famílies i al públic infantil. 

Concert 
Carrer Major davant 
l'Agrupació Balls 
Populars 

Dia 4 d'agost a les 17.00 h.. - Baix 
Cafè-concert amb els grallers de la Torre i els alumnes d’instruments 
tradicionals de l’Escola-Conservatori de Música Mestre Montserrat. 

Nit de jazz Dia 1 d’aogst a les 23.00 h. Baix 

Dia 28 de juliol a les 18.00 h. 
Dia 29 de juliol a les 22.00 h. 
Dia 30 de juliol a les 20.00 h. 

El Tingladu (diverses 
activitats: concerts, 
campionat de butifarra i 
sopar) 

Plaça de les Neus 

Dia 31 de juliol a les 20.00 h. 

5000 
Mig 

Són activitats lúdiques fonamentalment musicals. Són concerts on el public 
als quals van dirigits és jove. La nit de jazz és una audició on el públic estarà 
assegut. 

Concert Amable Hospital de Sant Antoni 
Abat 

Dia 4 d'agost a les 18.00 h. - Baix Concert a càrrec de l’orquestra Costa Brava. Va dirigit fonamentalment als 
residents. 

Concert Amable Casa d’Empara Dia 5 d'agost a les 17.30 h. - Baix Concert a càrrec de l’orquestra Maravella. Va dirigit fonamentalment als 
residents. 

Cercavila i renovació del 
Vot del Poble 

Pl. de la Vila, C/ de St. 
Sebastià, Pl. dels 
Carros, C/ de la 
Llibertat, C/ de Tetuan, 
Rbla. Principal i Pl. de 
les Neus 

Dia 5 d'agost de 2100 a 24.00 
h. 

20000 Alt 

Al vespre té lloc la Cercavila del Vot del Poble (ara en sentit contrari, de 
l'Ajuntament a l'Església) que inclou la lectura de la Renovació del Vot del 
Poble i el llançament d'un petit Castell de Focs d'artifici. Són els actes de 
cloenda de la Feta Major. 



 

 

                                                                                                                                                                                     

Nom de l’activitat Localització Data i hora 
Assistència 

Prevista 
Índex de risc Descripció 

Correfoc  

Pl. de les Neus, Pl. de 
St. Antoni, C/ de 
l'Eglésia, Pl. Llarga, C/ 
dels Mercaders, Pl. de 
les Cols, C/ de St. 
Gregori, Rbla. 
Principal, C/ de 
Cristòfol Colom, C/ 
Sant Felip Neri, C/ de 
la Fruita i Pl. de la Vila. 

Dia 31 de juliol de 20.00 a 
23:45 h. 

8700 Alt 
Dimonis de foc desfilant pels carrers de la vila ballant entre focs artificials. 
Recorregut dels carrers descrit al mapa. Finalitzen el correfoc a la Plaça de 
la Vila on ballaran sota una cortina de foc. 

Cercavila de la Vigília 

Pl. de les Casernes, Pl. 
Llarga, C/ dels 
Mercaders, Pl. de les 
Cols, C/ de Sant 
Gregori, Rbl. Principal, 
C/ de l'Almirall Colom, 
C/ de Sant Sebastià i 
Pl. de la Vila 

Dia 4 d'agost de 18.30 a 21.30 
h. 

14000 Alt 
La Cercavila de la Vigília consta de diverses activitats, com ara diferents 
balls, gegants, dracs, diables, mulassa, falcons, castellers i banda de 
música. 

Cercavila de l'Imaginari 

Pl. de les Casernes, Pl. 
Llarga, C/ dels 
Mercaders, Pl. de les 
Cols, C/ de Sant 
Gregori, Rbl. Principal, 
C/ de l'Almirall Colom, 
C/ de Sant Sebastià i 
Pl. de la Vila 

Dia 6 d'agost a les 19.00 h. 10000 Mig 

A diferència d'altres viles, a Vilanova, la festa major infantil té la seva entitat 
pròpia. En efecte, a la Cercavila de l’Imaginari hi participen els més menuts 
de la ciutat, que escenifiquen les llegendes i altres històries de Vilanova i el 
Garraf, a través de diversos balls i coreografies. 

Alegres i traguejades 
matinades de Festa 
Major 

Tota la ciutat Dia 5 d'agost a les 07.00 h. 50 Baix 
La celebració del Vot de Vila comença a l'alba amb les matinades pels 
carrers de Vilanova. 

Cercavila d'anada a ofici 

Pl. de la Vila, C/ dels 
Caputxins, C/ del 
Comerç, C/ de 
l'Església i Pl. de Sant 
Antoni. 

Dia 5 d'agost a les 09.00 h. 800 Alt 
Els balls i entremesos acompanyaran els Pabordes 2011 i la representació 
de la corporació municipal. 



 

 

                                                                                                                                                                                     

Nom de l’activitat Localització Data i hora 
Assistència 

Prevista 
Índex de risc Descripció 

Baixada dels gegants de 
Vilanova 

Església dels Josepets, 
C/ dels Josepets, C/ 
Joaquim Mir, C/ Josep 
Anton Marquès, C/ de 
la Bomba, Pl. de les 
Neus, Rbla. Principal, 
Av. de Francesc Macià 
i Pl. de la Vila 

Dia 3 d'agost a les 19.00 h. 5000 Mig Els espectadors es reparteixen pel circuit. Els geganters van passant pel 
carrers esmentats fent ballar els gegants. 

Havaneres Final de la Rambla de 
la Pau 

Dia 1 d’agost a les 21.00 h. 700 Baix És un acte tranquil per a escoltar i cantar. El públic majoritàriament adult 
estarà assegut. 

Concert Revival Dia 2 d’agost a les 23.00 h. Baix 

Fartatderock 
Parc de Baix a Mar 
(espai Pirelli) Dia 3 d’agost a les 22.00 h. 

2000 
Mig 

Aquests concerts es fan a l’aire lliure en un espai de grans dimensions, 
diàfen i amb molt carrers col·lindants com a sortides/entrades. El primer va 
dirigit a nostàlgics de la música dels 60 i 70 i el segon va dirigit a un públic 
jove. 

Nit amb DJ’s Plaça de la Peixateria Dia 5 d’agost a les 24.00 h. 900 Mig Acte dirigit a públic jove. És una plaça de dimensions mitjanes que permet 
encabir actes d’aquests tipus. 

 
 



 

                                                                                                                                                                       

2.5 DETERMINACIÓ DE LES CAMPANYES 
 
Tot i que aquest pla d’emergència està pensat principalment per als actes de la Festa Major, 
és també d’aplicació a altres actes similars. 
 

NOM DE LA CAMPANYA VIGÈNCIA DESCRIPCIÓ 
 
TRES TOMBS (FESTA MAJOR 
D’HIVERN) 
 

 
17 de gener 

 
Es la festa major petita, en honor a Sant Antoni Abat, patró 
de la ciutat. 
 

 
CAVALCADA DE REIS 
 

 
5 de gener 

 
Desfilada de la comitiva dels Reis d’Orient pels barris de la 
ciutat. 

 
 
FIMPT 

 
 
juliol 

 
Concerts i cercaviles musicals amb la participació de grups 
musicals de tipus tradicional. Majoritàriament són concerts 
oberts al públic i es realitzen a places i carrers cèntrics. 
 

 
FESTES MAJORS DE BARRI 
 

 
juny i setembre 

 
Actes festius en general, amb focs artificials en alguns 
casos. 

 



 

                                                                                                                                                                       



 

                                                                                                                                                                       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  3  ACTIVACIÓ DEL PLA 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

                                                                                                                                                                       

3.1 NIVELLS 
 

3.1.1 ALERTA 
 
El Pla s'activa en fase d’alerta davant de les situacions següents: 
 

• Quan el CECAT informa de l’activació del Procicat per emergència durant algún dels 
actes de les festes. 

• Davant de situacions que poden desembocar en una situació d’emergència greu 
durant algún dels actes de les festes. 

• Al final d’una situació d’emergència, mentre es realitzen les tasques que permetran 
el retorn a la normalitat. 

 

3.1.2 EMERGÈNCIA 
 
El Pla s'activa en emergència davant de les situacions següents: 
 

• Quan el CECAT informa de l’activació del Procicat per emergència durant algún dels 
actes de les festes  

• Davant de situacions com ara : 
 

- Afectació a persones del material explosiu 
- Incendis, explosions, amenaces de bomba i atemptats 
- Aglomeracions o desordres importants 
- Accidents amb afectació a un gran nombre de persones. 
- Etc. 

 

3.2  CRITERIS D'ACTIVACIÓ 
 

Succés Nivell d’activació 
 
Hores abans de l’inici de l’espectacle 
 

 
Alerta  

 
Davant d’accidents o incidents que puguin 
ocasionar situacions de pànic o víctimes 
 

 
Emergència 

 
Davant fenòmens meteorològics adversos 
que puguin afectar el normal 
desenvolupament de l’espectacle 
 

 
 
Emergència 

 
 



 

                                                                                                                                                                       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4  ESTRUCTURA I ORGANITZACIÓ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

                                                                                                                                                                       

4.1  RESPONSABLE MUNICIPAL DE L'EMERGÈNCIA  
 

4.1.1. COMPOSICIÓ 
 

Càrrec 
operatiu 

Càrrec habitual Nom 
Dades de 

localització 

Núm. fitxa 
d’actuaci

ó 
Director 
del pla 
municipal 

Alcaldessa NEUS 
LLOVERAS 
MASSANA 

639 549 602 
93 814 00 00 

3r tinent d’alcalde i regidor 
de Servis Socials, Salut, 
Convivència i Seguretat i 
Protecció Ciutadana 

FRANCESC 
XAVIER 
SÁNCHEZ 
VERA 

678 609 212 
93 814 00 00 

R
E

S
P

O
N

S
A

B
L

E
 M

U
N

IC
IP

A
L

 D
E

 
L

’E
M

E
R

G
È

N
C

IA
 

 
 
 
 
Substitut
s 2a tinent d’alcade i 

regidora de Serveis Viaris, 
Mobilitat, Participació i 
Cooperació 

GLÒRIA 
GARCIA I 
PRIETO 

630 118 087 
93 814 00 00 

2 

 

4.1.2 FUNCIONS 
 
• Declarar l'activació i la desactivació del Pla de protecció civil municipal. Informar el CECAT. 
• Convocar el Comitè Municipal d’Emergències. 
• Constituir i exercir la direcció del CECOPAL. 
• Analitzar i valorar la situació.  
• Avaluar i determinar els elements vulnerables. Si és convenient, haurà de propiciar 

l'activació dels diversos PAU que ho requereixin. 
• Decidir en tot moment, amb el Comitè d’Emergències, les actuacions més adients per fer 

front a l’emergència i aplicar les mesures de protecció a la població (avisos, acollida i 
suport), als béns i al medi ambient. 

• Decretar mobilitzacions i expropiació temporal. 
• Assegurar el manteniment i l’operativitat del Pla de protecció civil municipal. 
• D’altres, en funció del risc. 
 
 
 



 

                                                                                                                                                                       

4.2  COMITÈ MUNICIPAL DE L’EMERGÈNCIA 
 

4.2.1 COMITÈ MUNICIPAL DE L’EMERGÈNCIA 
 
L’estructura municipal per fer front a les emergències consisteix en el Comitè Municipal de 
l’Emergència, format per: 
 

• El/La responsable municipal de l’emergència –ALCALDESSA- (punt 4.1) 
• El Consell Assessor (punt 4.2.2) 
• El Gabinet d’Informació Municipal (punt 4.3) 

 

4.2.2 CONSELL ASSESSOR 
 

4.2.2.1 COMPOSICIÓ 
 

Càrrec 
operatiu 

Càrrec habitual Nom 
Dades de 

localització 
Núm. fitxa 
d’actuació 

C
O

O
R

D
IN

A
D

O
R

 
M

U
N

IC
IP

A
L

 D
E

 
L

’E
M

E
R

G
È

N
C

IA
 

Coordinador 
municipal de 
l’emergència 
 
Substituta 
 

Cap de servei de Seguretat i 
Protecció Ciutadana 
 
 
Tècnica de Protecció Civil 

DIONIS GINÉS 
PARRILLA 
 
 
BLANCA 
VILARNAU 
POLANCO 

670 997 746 
93 810 66 66 
 
 
627 971 877 
93 810 66 66 

3 

G
R

U
P

 L
O

C
A

L
 D
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R
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R

E
 I 

A
V
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O

S
 A

 L
A

 P
O

B
L

A
C

IÓ
 Cap del Grup 

 
 
 
 
Responsable 
tècnic 
 
 
Substitut 

3r tinent d’alcade i regidor 
de Serv. Socials, Salut, 
Convivència i Seguretat i 
Protecció Ciutadana 
 
Sotsinspector de la Policia 
Local 
 
 
Sergent de torn 

FRANCESC 
XAVIER 
SÁNCHEZ VERA 
 
 
 
ANTONI ROMERO 
BORREGO 
 
 
SERGENT DE 
TORN 

678 609 212 
93 814 00 00 
 
 
 
670 997 748 
93 810 66 66 / 
092 
 
93 810 66 66 / 
092 

4 

G
R

U
P

 L
O

C
A

L
 

L
O

G
ÍS

T
IC

 I 
D

’A
C

O
L

L
ID

A
 

Cap del Grup 
 
 
 
Responsable 
tècnic 
 
Substitut 

2a tinent d’alcalde i regidora 
de Serveis Viaris, Mobilitat, 
Participació i Cooperació 
 
Cap de servei de Via 
Pública, Manteniment Ciutat 
i Mobilitat 
 
Cap de la USM 
 

GLÒRIA GARCIA I 
PRIETO 
 
 
ANTONI RUIZ 
CARRILLO 
 
JORDI CAMPAMÀ 
PUJOL 

630 118 087 
93 814 00 00 
 
 
670 973 674 
93 814 00 00 
 
670 725 189 
 

5 



 

                                                                                                                                                                       

Càrrec 
operatiu 

Càrrec habitual Nom 
Dades de 

localització 
Núm. fitxa 
d’actuació   

   
   

   
   

   
   

   
   

S
U

B
G

R
U

P
 L

O
C

A
L

 D
’A

C
O

L
L

ID
A

 

Cap del Grup 
 
 
 
Responsable 
tècnic 
Serv.Socials 
 
Substitut 
Responsable 
tècnic 
Serv.Socials 
 
Responsable 
tècnic 
Participació 
 
Substituta 
Responsable 
tècnic 
Participació 
 
Responsable 
tècnic Esports 
 
Substitut 
Responsable 
tècnic Esports  
 
Responsable 
tècnic 
Desenv.Local
-Promoció 
Ciutat 
 
Substittut 
Responsable 
tècnic 
Desenv.Local
-Promoció 
Ciutat 

Regidor de Serveis Socials, 
Salut, Convivència i 
Seguretat i Protecció 
Ciutadana 
 
Cap dels Serveis Socials 
 
 
 
Cap de secció d’Atenció 
Primària 
 
 
 
Cap de servei de 
Participació i Cooperació 
 
 
Tècnica Participació i 
Cooperació 
 
 
 
Cap de servei d’Esports 
 
 
Tècnic d’esports 
 
 
 
Cap de servei de 
Desenvolupament Local-
Promoció de la Ciutat 
 
 
 
Coordinadora Àmbit de 
Comerç i Consum 

FRANCESC 
XAVIER 
SÁNCHEZ VERA 
 
 
NÚRIA CORTADA 
I DE LA PEÑA 
 
 
RAFA GUÀRDIA 
LAO 
 
 
 
GRISELDA 
CASTELLÓ 
DALMAU 
 
CARME FELIU 
CREMADES 
 
 
 
PERE CAYUELA 
FERRER 
 
ISRAEL MILLÁN 
SOLÉ 
 
 
RICARD 
BELASCOAIN 
GARCIA 
 
 
 
EUGÈNIA 
RIBALTA 
SENDRÓS 

678 609 212 
93 814 00 00 
 
 
667 475 916 
 
 
 
607 180 051 
 
 
 
 
678 782 364 
93 814 00 00 
 
 
600 588 461 
93 814 00 00 
 
 
 
670 911 133 
93 814 00 00 
 
678 782 365 
93 814 00 00 
 
 
670 911 124 
93 814 00 00 
 
 
 
 
93 814 00 00 
 
 

5 

G
R

U
P

 L
O

C
A

L
 

S
A

N
IT

A
R

I 

Cap del Grup 
 
 
 
Responsable 
tècnic  
 
Substituta 
Responsable 
tècnic 

Regidor de Serveis Socials, 
Salut, Convivència i 
Seguretat i Protecció 
Ciutadana 
 
Cap de servei de Salut 
Pública, metge 
 
 

FRANCESC 
XAVIER 
SÁNCHEZ VERA 
 
 
JOSEP MARIA 
SERRA I ALIAS 
 
 

678 609 212 
93 814 00 00 
 
 
670 999 873 
 
 
 
 

6 

Responsable 
tècnic  
 

Gerent de la Companyia 
d’Aigües de Vilanova i la 
Geltrú 

JULIAN 
SAGARRA 
APARICIO 

93 811 58 58 
(companyia) 
610 265 053 

A
S

S
E

S
S

O
R

S
 

Responsable 
tècnic Medi 
Ambient 
 

Cap de servei de Medi 
Ambient 

JOSEP ANTONI 
HERRERA 
SANCHO 

670 973 676 
93 814 00 00 

8 



 

                                                                                                                                                                       

Càrrec 
operatiu 

Càrrec habitual Nom 
Dades de 

localització 
Núm. fitxa 
d’actuació 

Assessor Tècnic Residus Neteja i 
Pleja 
(CAMCAT) 

PERE BATLLE 
CORDON 

607 180 059 

Assessor  Enginyer (INUNCAT) LLORENÇ GUIM 
LASTRAS 

 

Assessor Enginyer tècnic municipal JORDI MIRÓ 
SURROCA 

670 973 665 
93 814 00 00 

Responsable 
tècnic 

Cap de servei d’Urbanisme CAMIL 
QUERALTÓ I 
VENTURA 

670 973 661 
93 814 00 00 

Substitut 
responsable 
tècnic 
Urbanisme 

Arquitecte tècnic municipal PRIMITIU 
CUCURELLA 
FONTANILLAS 

670 973 664 
93 814 00 00 

Responsable 
tècnic 

Cap de servei de Projectes 
Urbanístics i Paisatge 

JORDI MIRALLES 
TINTORÉ 
 

646 288 661 
93 814 00 00 

Substitut 
responsable 
tècnic 
Habitatge 

Arquitecte tècnic municipal FELIX RUIZ 
GORRINDO 

667 781 573 
93 814 00 00 

Assessor Meteoròleg JOSEP MIRÓ 977 674 080 
606 123 173 

Assessor Secretari JOSEP GOMARIZ 
MESEGUER 

678 782 371 
93 814 00 00 

Responsable 
tècnic 

Cap del Servei de 
Tecnologies de la 
Informació i de la 
Comunicació 

TOMÀS PRADOS 
MOLINA 

670 973 679 
93 814 00 00 

Substituta 
responsable 
tècnic Servei 
Tecnologies 
de la 
Informació 

Tècnica Mitjana 
d’Informàtica de Gestió 

CARINA 
SÖRENSEN 
ESQUÉ 

 

 
 

4.2.2.2 FUNCIONS 
 
• Assessorar el director del Pla, l’alcaldessa. 
• Analitzar i valorar la situació, aportant tota la informació i trametent les instruccions de 

l’alcaldessa als seus col·laboradors. 
 
Són funcions del coordinador municipal de l’emergència: 
 
• Assessorar el director del Pla de protecció civil municipal, l'alcaldessa, directament i com a 

membre del Consell Assessor. 
• Coordinar les actuacions dels grups locals amb les dels grups del centre de comandament 

avançat. 
 



 

                                                                                                                                                                       

4.2.3 REPRESENTANT MUNICIPAL AL PLA PROCICAT 
 

4.2.3.1 COMPOSICIÓ 
 

Càrrec 
operatiu 

Càrrec habitual Nom 
Dades de 

localització 

Núm. fitxa 
d’actuaci

ó 

R
E

P
R

E
S

E
N

T
A

N
T

 M
U

N
IC

IP
A

L
 A

L
 

P
R

O
C

IC
A

T
 

Titular 
 
 
 
 
 
 
Substitut 

1a tinent d’alcalde i 
regidora d’Educació, 
Ocupació, Tecnologies i 
Societat de la 
Informació, Infància, 
Adolescència, Gent Gran 
i Equitat 
 
Regidor d’Hisenda, 
Recursos Humans i 
Organització Interna 
 

ARIADNA 
LLORENS I 
GARCIA 
 
 
 
 
 
MIQUEL ÀNGEL 
GARGALLO 
SERRANO 

629 019 713 
93 814 00 00 
 
 
 
 
 
609 711 357 
93 814 00 00 

9 

 

4.2.3.2 FUNCIONS  
 
• En rebre l’avís de la situació de risc o d’emergència, ha de prendre nota de la informació 

que li subministrin i posar-se a disposició de l’alcaldessa. 
• Si l'alcaldessa constitueix el CECOPAL, ha de desplaçar-se al CECAT (prèviament ha de 

posar-se en contacte amb el CECAT per determinar la necessitat que s’hi desplaci, 
identificant-se  com a representant de Vilanova i la Geltrú. 

• Un cop allà, ha de posar-se a disposició del director del PROCICAT, i integrar-se al Consell 
Assessor, per tal de fer d’enllaç amb el CECOPAL i l’alcaldessa. 

• Ha de mantenir-se permanentment informat de la situació al municipi i, al mateix temps, 
informar el CECOPAL de les decisions del Consell Assessor del PROCICAT. 

 
 



 

                                                                                                                                                                       

4.3   GABINET D’INFORMACIÓ MUNICIPAL 
 

4.3.1 COMPOSICIÓ 
 

Càrrec operatiu Càrrec habitual Nom 
Dades de 

localització 
Núm. fitxa 
d’actuació 

G
A

B
IN

E
T

 D
’IN

F
O

R
M

A
C

IÓ
 

Cap del Grup 
 
 
 
 
 
 
Responsable 
tècnic  
 
 
Substitut 
Responsable 
tècnic 

Regidor de 
Promoció 
Econòmica, 
Turisme, 
Comunicació i 
Premsa i Joventut 
 
Cap de servei de 
Premsa 
 
 
Cap de servei de 
Projectes 
Comunicatius  

GERARD 
FIGUERAS I 
ALBÀ 
 
 
 
 
 
NÚRIA BLANES 
MELÉNDEZ 
 
 
CARLES 
GARCIA 
GUINDA 

627 426 238 
93 814 00 00 
 
 
 
 
 
686 791 833 
93 814 00 00 
 
 
670 911 122 
93 814 00 00 
 
 
 

7 

 

4.3.2 FUNCIONS 
 
• Centralitzar, coordinar i preparar la informació (elaboració de comunicats, ordres i 

recomanacions) sobre l’emergència i facilitar-la a la població en nom del director del Pla a 
través dels mitjans de comunicació de titularitat pròpia o d'obligada inserció per part dels 
mitjans de comunicació social. En particular, s’ocupa de les declaracions d'activació del Pla 
en cas d'emergència i en cas d’alerta, i del final de cadascuna.  

• Atendre la premsa tot donant-hi la informació necessària. Orientar la recerca d’informació 
per part dels mitjans de comunicació social i corregir les informacions errònies. 

• Subministrar informació telefònica als familiars dels ciutadans del municipi personalment 
afectats. Des del Gabinet s’ha de portar el control de la informació donada als familiars. 
S’ha de coordinar amb el grup sanitari, que és l’encarregat de l’atenció psicològica in situ 
als familiars de les víctimes i del grup logístic i d’acollida que solucionarà tots els aspectes 
logístics que afectin els familiars: allotjament, trasllat de víctimes, etc. 

 
Emissora Freqüència Responsable/dades de localització 

Catalunya Ràdio 95.6  FM 93.306.92.47 / 92.00 
Av. Diagonal, 614 (Barcelona) 

Ràdio Nacional d’Espanya 100.8 FM 933 048 100 / 205 
Passeig de Gràcia, 1 (Barcelona) 

Canal Blau FM 100.4 FM 

Jordi Martí Busquet 
Emissora:  938.142.526 

Mòbil: 629 310 636 
 

 



 

                                                                                                                                                                       

També s’empraran els mitjans de comunicació següents: 
 
 

Mitjà Responsable Dades de localització 
PREMSA COMARCAL 

Guillem Mercader Trejo (director)  Tel. Diari de Vilanova:  
93 814 91 91 
Mòbil: 627 535 702 
Particular: 93 815 38 83 

Diari de Vilanova 
vilanova@diaridevilanova.cat 

Ramon Francàs Martorell  

(dir. adjunt)  

Tel. Diari de Vilanova:  
93 814 91 91 
Mòbil: 606 244 245ç 
Particular: 93 815 68 34 

El punt 
vilanova@elpunt.com 

Cati Morell  
 

Tel: 938.144.252 
Fax: 938.144.314 
Mòbil: 619 104 695 

PREMSA DIGITAL 
Vilanova digital 
castro@efedefe.com 

Carles Castro Mòbil: 657 94 98 59 

RÀDIO 
Canal Blau Ràdio 
cbi@canalblau.net 

Jordi Martí Busquet  Mòbil: 629 31 06 36 

PREMSA 
La Vanguardia 
redaccion@lavanguardia.es            

Ramon Francàs 
rfrancas@hotmail.com ; 
rfrancas@diaridevilanova.cat 

Tel.: 93 893 91 91 
Mòbil: 606 24 42 45 

El Periódico de Catalunya  
dpd@periódico.com 

Diego Calderon 
dcphotopress@gmail.com 

Mòbil: 626 67 58 01 
 

Avui 
agenda@avui.com 

Bernat Deltell             
corresponsal@lmila.com 
 

Mòbil: 630 32 64 17 
 

El País 
pd@elpaís.com 

Pere Lobato 
plobato@canalblau.cat 

Mòbil: 617 222 740 

RÀDIO 
 
 
Catalunya Ràdio   Alba Varas 

 
Mòbil: 637 976 724 
 
 
 

COMràdio 
informatius@comràdio.es 
 
 
Corresponsal Garraf 
 

Sergi Sabaté 
ssabate@comradio.es 
 
Joaquim Domínguez 
Quimdominguez1@hotmail.com 

Mòbil: 650 147 322 
 
 
Mòbil: 679 425 647 

 
 

ONDA CERO 
vilanova@ondacero.es 

Marta Pérez 
 

Tel.: 93 815 23 88 
MòbIl: 618 142 515//677 821 
596 

RADIO CUBELLES 
radio@cubelles.org 

Àngels Fuster Bau 
 

93 895 03 26 
telèfon de guàrdia:652 097 646 

RADIO MARICEL 
radiomaricel@gmail.com 

Albert Solé Te.: 93 894 72 50 
648 130 303//93 896 45 47 

RADIO RIBES 
radio@pereribes.diba.es 

Franc Adam Te.: 93 896 08 26 
(cap de premsa i comunicació 
Aj. St. Pere Ribes)  
Tel. 666 442 522 

SER PENEDÈS GARRAF 
serpenedesgarraf@unionradio.es 

Gemma Sánchez Bonel Mòbil: 600 823 488 
 



 

                                                                                                                                                                       

TELEVISIÓ 
TV3    Informatius 
 

Ramon Farré (corresponsal) 
rfarre.b@tvcatalunya.com 
Begoña Grigelmo (TN) 

Tel. 93 499 93 33 
Fax 93 473 43 93 

Productora Grama       Toni Moreno  
 gramatv@seker.es 

Tel.: 608 99 11 44 
Fax 93 886 91 34 

Programa En Directe endirecte@tvcatalunya.com  
TVE Corresponsal  Mireia Bonache 

mbonache@mollet.lamalla.net     
Mòbil 629 63 68 47 
Fax 93 593 37 17 

Catalunya Avui       Bernat Deltell             
corresponsal@lmila.com 
 

Mòbil: 630 32 64 17   
Te.: 93 893 24 95   
Fax: 93 893 03 97 

CANAL BLAU TELEVISIO 
cbtv@canalblau.cat 

Jordi Carrillo Cobacho Tel.: 93 814 12 45 
Fax: 938.397.967 
Mòbil: 667 312 288 

Televisió Espanyola RTVE Carles Basoles 
redacció_societat.b.tve@rtve.es 

Te.: 93 582 35 38 

AGÈNCIES 
France Press Lluís Gené Mòbil: 607 78 89 90  

Fax: 93 317 48 37  

Agència catalana de notícies 
bcnc@noticies.net 

Violeta Gumà  
vguma@acn.cat 

Mòbils: 647 333 447 –  
619 571 337 

 

Presència Pere Lobato 
plobato@canalblau.cat 

Tel.: 93 814 12 45 
Mòbil: 617 222 740 



 

                                                                                                                                                                       

4.4  GRUPS ACTUANTS 
 
Tot i que la directora del Pla de protecció civil de Vilanova i la Geltrú és l’alcaldessa, cal 
recordar que en cas d’activació del Pla PROCICAT, dirigeix els grups actuants el conseller 
d’Interior, que és el seu director. Aquesta direcció pot recaure en el delegat territorial de la 
Generalitat al territori en cas que el conseller li ho delegui. Les feines que ha de realitzar cada 
un dels grups d’actuació locals s’han de coordinar amb les dels grups d’actuació del Pla 
PROCICAT. 
 

4.4.1 GRUP LOCAL D'INTERVENCIÓ 
 

4.4.1.1 COMPOSICIÓ 
 

Càrrec operatiu Càrrec habitual Nom 
Dades de 

localització 
Núm. fitxa 
d’actuació 

G
R

U
P

 L
O

C
A

L
 

D
’IN

T
E

R
V

E
N

C
IÓ

 

Bombers de la 
Generalitat de 
Catalunya 
 
Parc de Bombers de 
Vilanova i la Geltrú 
 

Cap de Guàrdia dels 
Bombers de la Generalitat 
 
Cap del Parc 

112 
 
 
RAMON LLAÓ 

112 
 
 
93 815 00 
80 

10 

 
*Quant als Bombers la seva activació i suport es farà d’acord i sense perjudici del previst en 
els requeriments del Pla PROCICAT i de les circumstàncies existents. 
 
4.4.1.2   FUNCIONS 
 
Col·laborar en les tasques següents, d’acord amb el Cap del Grup : 
 
• Rebre i notificar, en primera instància, l’existència de l’emergència al control central de 

bombers corresponent  
• Controlar, reduir i neutralitzar els efectes. 
• Efectuar el rescat i salvament de persones i béns. 
• Coordinar les seves actuacions amb els altres grups per mitjà del CCA. 
• Assessorar el director del Pla per al desenvolupament de les seves competències. 
• Assessorar el responsable municipal de l’emergència de l’evolució de la situació a temps 

real. 
 



 

                                                                                                                                                                       

4.4.2 GRUP LOCAL SANITARI 
 
Personal sanitari que s’integra a l’estructura de resposta de l’Ajuntament. 
 

4.4.2.1 COMPOSICIÓ 
 

Càrrec operatiu Càrrec habitual Nom 
Dades de 

localització 

Núm. fitxa 
d’actuaci

ó 
Cap del Grup 
 
 
 
 
Responsable 
tècnic  
 
Substitut/a 
Responsable 
tècnic 

3r tinent d’alcalde i regidor 
de Serveis Socials, Salut, 
Conviència i Seguretat i 
Protecció Ciutadana 
 
Cap de servei de Salut 
Pública, metge 
 
 

FRANCESC 
XAVIER SÀNCHEZ 
VERA 
 
 
 
JOSEP MARIA 
SERRA I ALIAS 
 
 

678 609 212 
93 814 00 00 
 
 
 
670 999 873 
 
 
 

G
R

U
P

 L
O

C
A

L
 S

A
N

IT
A

R
I 

Emergències  
Mèdiques 
SEM 

   
112 

6 

 
El SEM forma part també d’aquest grup, mentre no s’activi el PROCICAT i de les 
circumstàncies existents. 
 

4.4.2.2 FUNCIONS 
 
• Col·laborar en les tasques següents, d’acord amb el cap del Grup Sanitari del Pla Procicat: 

� Informar-se de la situació sanitària en l'àrea d'emergència. 
� Establir i controlar l'Àrea Sanitària en una zona adequada i segura a prop del 

lloc de l'emergència, d'acord amb el responsable del Centre de 
Comandament Avançat. 

� Prestar assistència sanitària in situ. 
� Classificar, estabilitzar i evacuar els ferits. 
� Organitzar la infraestructura de recepció hospitalària. 
� Coordinar el trasllat dels ferits als centres hospitalaris receptors. 
� Conèixer l'estat i la ubicació dels afectats. 
� Identificar víctimes en primera instància en col·laboració amb els serveis 

corresponents. 
� Cobrir les necessitats farmacèutiques. 
� Vigilar i controlar la potabilitat de les aigües i higiene dels aliments. 
� Col·laborar amb els grups d'intervenció prestant primers auxilis a les 

persones atrapades o aïllades afectades. 
� Prestar atenció psicològica als afectats i als familiars. 
� Realitzar tasques de salut pública. 
� Coordinar les seves actuacions amb els altres grups a través del CCA. 

 
• Informar el responsable municipal de l’emergència de l’evolució de la situació a temps real. 
 
 



 

                                                                                                                                                                       

 

4.4.3 GRUP LOCAL LOGÍSTIC I D'ACOLLIDA 
 

4.4.3.1 COMPOSICIÓ 
 

Càrrec operatiu Càrrec habitual Nom 
Dades de 

localització 

Núm. fitxa 
d’actuaci

ó 

G
R

U
P

 L
O

C
A

L
 L

O
G

ÍS
T

IC
 I 

D
’A

C
O

L
L

ID
A

 Cap del Grup 
 
 
 
Responsable 
tècnic 
 
Substitut 

2a tinent d’alcalde i 
Regidora de Serveis viaris, 
Mobilitat, Participació i 
Cooperació 
 
Cap de servei de Via 
Pública, Manteniment 
Ciutat i Mobilitat 
 
Cap de la USM 
 

GLÒRIA 
GARCIA I 
PRIETO 
 
 
ANTONI RUIZ 
CARRILLO 
 
JORDI 
CAMPAMÀ 
PUJOL 

630 118 087 
93 814 00 00 
 
 
670 973 674 
93 814 00 00 
 
670 725 189 
 

Cap del Grup 
 
 
 
 
Responsable 
tècnic 
Serv.Socials 
 
Substitut 
Responsable 
tècnic 
Serv.Socials 
 
Responsable 
tècnic 
Participació 
 
 
Substituta 
Responsable 
tècnic 
Participació 
 
Responsable 
tècnic Esports 
 
Substitut 
Responsable 
tècnic Esports  

3r tinent d’alcalde i regidor 
de Serveis Socials, Salut, 
Convivència i Seguretat i 
Protecció Ciutadana 
 
Cap dels Serveis Socials 
 
 
 
Cap de secció d’Atenció 
Primària 
 
 
 
Cap de servei de 
Participació i Cooperació 
 
 
Tècnica Participació i 
Cooperació 
 
 
Cap de servei d’Esports 
 
 
Tècnic  d’esports 

FRANCESC 
XAVIER 
SÀNCHEZ 
VERA 
 
 
NÚRIA 
CORTADA I DE 
LA PEÑA 
 
 
RAFA GUÀRDIA 
LAO 
 
 
 
GRISELDA 
CASTELLÓ 
DALMAU 
 
CARME FELIU 
CREMADES 
 
 
PERE CAYUELA 
FERRER 
 
ISRAEL MILLÁN 
SOLÉ 

678 609 212 
93 814 00 00 
 
 
 
667 475 916 
 
 
 
607 180 051 
 
 
 
 
678 782 364 
93 814 00 00 
 
 
600 588 461 
93 814 00 00 
 
 
670 911 133 
93 814 00 00 
 
678 782 365 
93 814 00 00 

S
U

B
G

R
U

P
 L

O
C

A
L

 D
’A

C
O

L
L

ID
A

 

Creu Roja - - 93 814 30 30 

5 

 
La Creu Roja forma part també d’aquest grup, mentre no s’activi el PROCICAT i de les 
circumstàncies existents. 

 

 



 

                                                                                                                                                                       

4.4.3.2 FUNCIONS 
 
• Dur a terme les tasques següents: 

� Gestionar els recursos i mitjans municipals (públics i privats) per posar-los a 
disposició dels grups. 

� Funció logística municipal i gestió dels serveis bàsics municipals (serveis 
municipals d'aigua, de recollida d’escombraries...). Organitzar i dirigir les 
accions i treballs a realitzar per restablir els serveis bàsics municipals.  

� Donar suport a la constitució del CCA. 
� Subministrar material lleuger i pesant de treball i transport. 
� Donar suport a l'abastament de queviures per el personal dels grups i 

combustible per als vehicles i les màquines. 
� Assegurar el subministrament d'aliments, medicaments i serveis bàsics en 

general a la població. 
� Preparar els llocs d’acollida en cas d’evacuació i, si s’escau, els llocs que han 

de restar confinats. Acollir població i gestionar aquesta acollida: allotjament, 
proveïment d’aliments, control, serveis socials del personal del mateix 
municipi. 

� Gestionar la recepció, l’avituallament i el control del voluntariat, tant del 
mateix municipi com de fora. 

� Garantir les comunicacions entre els centres operatius, CECAT, CECOPALs, 
CCA, etc. 

� Establir sistemes complementaris alternatius de comunicacions on sigui 
necessari. 

� Donar suport tècnic. 
� Coordinar les seves actuacions amb els altres grups a través del CCA. 
 

• Informar el responsable municipal de l’emergència de l’evolució de la situació a temps real. 

4.4.4 GRUP LOCAL D'ORDRE I AVISOS A LA POBLACIÓ 
 

4.4.4.1 COMPOSICIÓ 
 

Càrrec operatiu Càrrec habitual Nom 
Dades de 

localització 
Núm. fitxa 
d’actuació 

Cap del Grup 
 
 
 
 
 
 
Responsable tècnic 
 
 
 
Substitut 

Regidor Serveis 
Socials, Salut, 
Convivència i 
Seguretat i 
Protecció 
Ciutadana 
 
Sotsinspector de 
la Policia Local 
 
 
Sergent de torn 

FRANCESC 
XAVIER 
SÁNCHEZ 
VERA 
 
 
 
 
ANTONI 
ROMERO 
BORREGO 
 
SERGENT DE 
TORN 

678 609 212 
93 814 00 00 
 
 
 
 
 
670 997 748 
93 810 66 66 / 092 
 
 
93 810 66 66 / 092 

G
R

U
P

 L
O

C
A

L
 D

’O
R

D
R

E
 I 

A
V

IS
O

S
 A

 L
A

 
P

O
B

L
A

C
IÓ

 

ABP Garraf Mossos 
d’Esquadra 

Cap Mossos 
d’Esquadra 
 

ROSA 
GUBIANES 
MARTÍ 
 

112 
93 657 11 50 

4 

 



 

                                                                                                                                                                       

Quant als Mossos d’Esquadra la seva activació i suport es farà d’acord i sense perjudici del 
previst en els requeriments del Pla PROCICAT i de les circumstàncies existents. 
 

4.4.4.2 FUNCIONS 
 

• Dur a terme les tasques següents: 
� Rebre i notificar en primera instància i de forma immediata l’existència de 

l’emergència al control central de bombers corresponent. 
� Avisar i informar la població afectada i, en particular, els elements 

especialment vulnerables. 
� Comunicar a la població les mesures que hagi d'adoptar, i assegurar-ne 

l’aplicació. 
� Executar les mesures de protecció sobre els elements vulnerables: coordinar 

i executar l'evacuació o l'allunyament de la població, d'acord amb les 
indicacions del director del Pla  i assegurar la seva aplicació. Coordinar-ne les 
tasques. 

� Garantir la seguretat ciutadana a la zona del risc. 
� Garantir que els grups d’actuació puguin actuar sense cap impediment. 
� Garantir el control d'accessos i la vigilància viària de les zones afectades. 

Garantir el control de trànsit d'accés dels components dels grups a la zona de 
l'emergència; especialment, senyalitzar i guiar els actuants cap al Centre de 
Comandament Avançat i a l'Àrea Sanitària. 

� Efectuar la relació de persones afectades (evacuades). 
� Coordinar les seves actuacions amb els altres grups a través del CCA. 

• Informar el responsable municipal de l’emergència de l’evolució de la situació a temps real. 
 
 

4.5  CENTRES DE COORDINACIÓ 
 

4.5.1 CENTRE DE RECEPCIÓ D'ALARMES (CRA) 
 

Lloc Policia Local (092) 
Adreça C/ Pare Garí, 72 
Telèfon 938 106 666  
Fax 938 157 823   
Altres comunicacions Ràdio 
Recursos Telèfons, Fax, internet, vehicles i personal les 24 hores 

Protocols, fitxes d’actuació, etc. Fitxa d’actuació núm. 1 
Directori telefònic 

 

4.5.1.1   FUNCIONS 
 

• Notificar qualsevol alarma a Bombers. 
• Rebre la notificació de l'alarma i trametre-la. 
• Valorar, segons el protocols establerts, la importància  de l'alarma. 
• Posar en marxa el avisos d'activació del Pla de protecció civil municipal. 
• Informar-se, en els primers moments, de la marxa de l'emergència. 

 



 

                                                                                                                                                                       

 

4.5.2 CENTRE DE COORDINACIÓ OPERATIVA MUNICIPAL (CECOPAL) 
 
 

Lloc Policia Local (092) 
Adreça C/ Pare Garí, 72 
Telèfon 938 106 666  
Fax 938 157 823   

Recursos Telèfons mòbils, projector, pantalla, internet, espai 
wifi 

Altres comunicacions Fitxa d’actuació núm. 1 
Directori telefònic 

 

4.5.2.1 FUNCIONS 
 
• És el Centre de Coordinació Operativa Municipal, que realitza les accions determinades 

pel director del Pla. Des d’aquí es dirigeix i es coordinen les actuacions dels diversos 
serveis relacionats amb el Pla. 

• Mantenir contacte directe i continu amb el Centre de Coordinació Operativa de 
Catalunya (CECAT). 

• Notificar als grups operatius i al CECAT l'activació i la desactivació del Pla de protecció 
civil municipal. 

• Facilitar, si s’escau, la informació a la població del municipi, amb els mitjans oportuns, 
segons les circumstàncies del risc i l’evolució de la situació de l'emergència. 

• Mobilitzar i assegurar la transmissió de la informació i les ordres als grups operatius 
municipals decidides per la direcció del Pla, així com activar els mitjans i recursos 
municipals necessaris. 

• Canalitzar l’ordre de l’autoritat de protecció civil municipal de prestació de serveis 
personals i la requisa, la intervenció o l’ocupació temporal i transitòria dels béns 
necessaris per afrontar les situacions d'emergència. 

• Donar suport als mitjans d'emergències, de seguretat i als serveis especialitzats aliens 
que intervinguin en el municipi sota l'estructura del Pla activat. 

 

4.5.3 CENTRE DE COMANDAMENT AVANÇAT (CCA) 
 
La seva ubicació, la determina el cap del Grup d'Intervenció (es pot constituir més d'un 
CCA d'acord amb les característiques de l'emergència). 
 

4.5.3.1 FUNCIONS 
 

• Exercir la coordinació in situ de la feina dels diferents grups d'actuació en un dels 
escenaris per afrontar l'emergència. 

• Estar en coordinació amb els diferents centres de Control i Coordinació de les brigades 
(amb el CECOPAL, amb el centres d'emergències, de control o gestió dels plans 
d'autoprotecció i amb el CECAT) . 

 



 

                                                                                                                                                                       

4.5.4 CENTRE DE COORDINACIÓ OPERATIVA DE CATALUNYA (CECAT) 
 
És el Centre d’Emergències de Catalunya, on s’ubica el director i el Consell Assessor del Pla 
PROCICAT. 
 

Adreça Passeig de Sant Joan, 43, Barcelona 

Teléfon 93 551 72 85 
Fax 93 551 72 86 
E-mail cecat@gencat.cat 

 

4.5.4.1 FUNCIONS 
 
Les seves funcions les regulen el Decret 246/1992, de 26 d’octubre, i la Llei 4/1997, de 
protecció civil. 
 

4.5.5 ALTRES CENTRES 
 

4.5.5.1 SALA DE CONTROL COORDINACIÓ SANITÀRIA 
 
És el Centre de Coordinació Sanitària del Garraf. Proporciona i coordina tots els mitjans 
sanitaris necessaris durant l’emergència. Telèfon: 112 
 

4.5.5.2 SALA DE CONTROL COORDINACIÓ MOSSOS D’ESQUADRA 
 
El centre de coordinació de la Regió Policial Metropolitana Sud. 
 

Adreça Ctra. de la Sanson, 66 (08980 St Feliu de 
Lllobregat) 

Teléfon 93 685 88 00 
Fax 93 685 88 04 

 
 

4.5.5.3 SALA DE CONTROL COORDINACIÓ OPERATIVA DE TRÀNSIT 
 
 

Adreça 
Barcelona 
Carrer Bolívia, 30-32 
CP 08018 

Telèfon 088 / tel. 93 300 22 96 
Fax - 
Interlocutor Cap de Torn Regional 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

                                                                                                                                                                       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5  OPERATIVITAT 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

                                                                                                                                                                       

5.1  PROCEDIMENTS GENERALS  
 

5.1.1 ACTUACIONS GENERALS 
 
De cara a la seguretat en els actes de Festa Major esmentats, com a mesures de prevenció 
genèriques, s’adopten els criteris generals següents: 
 
• En funció de l’index de risc es determinarà la presència sanitària adient. 
• En actes de foc, hi haurà sempre una dotació suplementària d’extintors als locals i/o al 

llarg del recorregut. 
• Per als actes de foc de risc ALT se sol·licitarà el suport dels Bombers de la Generalitat. Es 

disposarà també quan es consideri oportú del Suport dels serveis municipals de neteja 
amb una cuba d’aigua. 

• Per als actes de focs s’ha enviat una nota informativa als veïns del recorregut dels 
consells d’autoprotecció a seguir. Així com es tapa els vidres dels comerços per tal d’evitar 
que guspires de foc pugui malmetre algun element. 

• El PLA VIARI prefixa uns vials per a l’accés dels serveis d’emergència i al mateix temps 
els carrers més adequats per a l’evacuació de la gent. 

• Per als Castells de focs s’establirà un perímetre de seguretat adient amb l’espai de 
llançament, i el tipus i quantitat d’explosius a utilitzar, d’acord amb la normativa específica. 
A més, caldrà que prèviament s’hagi tramitat l’autorització municipal adient, d’acord amb la 
legislació vigent. 

 
Per els actes de risc alt es determinarà el dispositiu de seguretat i prevenció adient, tal com es 
reflecteix a les fitxes de l’annex IV. 
 
Davant de la previsió del risc, el Centre Receptor d’Alarmes trametrà els corresponents avisos 
preventius segons els procediments establerts. 
 

5.1.2 PROCEDIMENTS D'ACTIVACIÓ. INTERFASE AMB PLANS SUPERIORS 
 

5.1.2.1 DETECCIÓ I NOTIFICACIÓ D'UNA SITUACIÓ D’EMERGÈNCIA 
 
Els avisos d’emergència que rebi l'Ajuntament han de comunicar-se immediatament a: 
 

• Bombers de la Generalitat de Catalunya (telèfon 112) 
 

5.1.2.2 PROCEDIMENTS D’ACTIVACIÓ 
 
En funció dels nivells i criteris que estableix el punt 3, el Pla de protecció civil municipal 
l’activarà l'alcaldessa mitjançant el procediment establert, directament o a proposta de 
bombers. 
 
En el cas que s’activi el pla Procicat, la interfase entre aquest Pla i el Pla de protecció civil 
municipal queda definida a partir de: 
 

• La trucada al CECAT que informa o confirma l’activació del Pla. 
• La dependència de les funcions del responsable de l’emergència i del Comitè de 

Direcció tal com estan plantejades quan es produeix l’activació del Pla Procicat. 



 

                                                                                                                                                                       

Coordinació amb el director del Pla Procicat. 
• La configuració dels grups actuants locals establerts, adaptada a l’activació del Pla 

Procicat amb la integració dels grups d’actuació locals en els grups actuants del Pla 
Procicat i la coordinació amb la resta del grup. 

 
 
 
En produir-se l’activació del Pla, s’ha de procedir a: 
 

• La constitució del Comitè d’Emergències. 
• L’avís d’activació dels caps dels grups locals. Normalment s’ha de fer a través d’una 

trucada i d’un fax de confirmació, si s’escau. 
• La constitució dels grups actuants locals. 
• La constitució del CECOPAL  
• La informació a la població sobre l’activació del Pla de protecció civil municipal i de les 

mesures de protecció a seguir. 
• En cas de ser constituït el CCA, l’establiment d’un contacte permanent.  
• La mobilització de mitjans i recursos assignats al Pla. 
• L’activació dels plans d’autoprotecció de la zona afectada. 

 
Aquestes accions es concreten en cas d’alerta o emergència de la forma següent: 
 
• Activació en alerta: suposa l'avís al Consell Assessor de l’emergència. A criteri de 

l'alcaldessa es pot mobilitzar el Grup Local d’Intervenció. 
 
• Activació en emergència: suposa la convocatòria del Comitè d’Emergències al CECOPAL i 

la mobilització dels actuants establerts en el Pla. 
 

5.1.2.3 PROCEDIMENTS D’ACTUACIÓ 
 
Una vegada activat el Pla i constituït el Comitè d’Emergències, el CECOPAL i els grups locals, 
el director del Pla de protecció civil municipal ha de mantenir contacte amb el CCA i amb els 
responsables dels PAU corresponents. 
 
(Vegeu les fitxes dels procediments d'actuació dels diversos actuants al punt 5.2). 

5.1.3 SISTEMES D'AVÍS A LA POBLACIÓ 
 
Notificació d’alerta a la població, per posar en pràctica les mesures d’autoprotecció com el 
confinament o l’evacuació. 
 

5.1.3.1 SISTEMES D’AVISOS EXISTENTS AL MUNICIPI 
 
Els sistemes d’avís a la població són qualsevol mitjà de notificació de l’emergència a la 
població, per posar en pràctica les mesures d'autoprotecció, com el confinament o l’evacuació. 
 
Per a emergències durant els actes de la Festa Major, en general s’utilitzaran els mitjans 
següents: 
 

- Megafonia fixa: a les platges en l’època d’estiu però que s’activarà en cas 
d’emèrgencia a la Festa Major 

 



 

                                                                                                                                                                       

- Megafonia mòbil: vehicles de Policia Local. 
 

- Megafonia de l’acte: instal·lada a la Rambla Principal (si escau) i als escenaris 
principals. 

 
Destinataris de l'avís són els elements vulnerables inclosos en el punt 2.3 i el públic 
assistent a l’acte en concret. El mitjà d’avis es farà a travès de la megafonia mòbil o fixa. 
 

5.1.3.2 RUTES D’AVÍS 
 
A determinar per a cada risc en el manual d’actuació corresponent. 
 
El missatge d'avís per evacuació o confinament es troba a l’annex 1, punt 3. 
 

 

5.1.4 MESURES DE PROTECCIÓ DE LA POBLACIÓ 
 

5.1.4.1 CONFINAMENT 
 
Difícilment caldrà activar el confinament de la població assistent als actes de la Festa Major 
per emergències pròpies de la Festa Major. Sí, en canvi, podria ser necessària aquesta 
actuació en cas de coincidència d’un accident químic durant els actes lúdics. A continuació 
s’indiquen els recintes indicats per al confinament a les diverses àrees d’actuació. 
 

Codi Nom Adreça Telèfon 

IES02 Complex Municipal de Futbol Rambla de Sant Jordi, s/n 938 935 009 
IES03 Gimnàs del Pavelló Municipal Plaça de les Casernes, s/n 938 939 903 
IES05 Pavelló Municipal d'Esports Plaça de les Casernes, s/n 938 933 162 
IES06 Pavelló Municipal Poliesportiu del Garraf Ronda Ibèrica, 66 938 143 450 

CSS04 Centre Cívic La Geltrú  Plaça de l’Associació 
d’Alumnes Obrers, s/n 938.147.406 

CSS03 Can Pahissa Rambla de la Pau, 44 938 154 844 
CSS05 Centre Cívic Mar Passeig Marítim, 73 938 154 307 
CSS06 Centre Cívic Molí de Vent C/ de l’Aigua, 203-205 938 151 845 
CSS07 Centre Cívic Sant Joan Jardins Francesc Macià, s/n 938 158 042 
CSS08 Centre Cívic Tacó Av. Vilafranca del Penedès, 26 938 936 358 

CSS09 Centre Cívic i Esportiu La Collada - Els 
Sis Camins C/ Turbina, 19 938 100 240 

 

5.1.4.2 EVACUACIÓ I ACOLLIDA 
 
L’allunyament de la gent, a peu o amb els seus propis mitjans, serà la mesura de protecció 
més habitual per al públic assistent en cas d’emergència. El Pla Viari indica les vies inicialment 
preestablertes per a l’allunyament del públic, que haurà de ser guiat pels membres del Grup 
local d’ordre. 
 

S’evacuarà la població en el casos de sinistres que sigui necessari per la seva pròpia protecció 
i/o per a facilitar l’actuació dels serveis. Pel que fa a l’evacuació dels recintes estables on se 
celebren els actes de la Festa Major, és responsabilitat dels propietaris i gestors disposar del 
Pla d’evacuació de l’edifici actualitzat i a punt per ser aplicat en cas d’emergència a l’interior 



 

                                                                                                                                                                       

del recinte. Al punt 5.1.5. es llisten els centres que haurien de disposar de Pla d’autoprotecció 
vigent. 
 
En el cas que una emergència pogués afectar a habitatges que calgués desallotjar (per 
exemple, incendi al nucli antic per acciedent durant el correfoc), les persones serien acollides 
al centre d’acollida preestablert. Si fos necessari el trasllat d’aquestes persones es faria amb 
transport públic encarregat de forma expressa. En cas de necessitar més mitjans, s’han de 
sol·licitar al Centre de Coordinació Operativa de Catalunya (CECAT). 
 
El procediment a seguir amb els evacuats, a aplicar pel Grup Local Logístic i d’acollida és el 
següent: 

 
• Identificar, atendre i canalitzar la població afectada. 
• Donar confort als no ferits i gestionar-los el trasllat al centre d'acollida i derivació. 
• En el centre d'acollida: acollir els evacuats, identificar i valorar-ne la situació (reunificar 

famílies). 
• Derivació dels evacuats a: domicili de familiar, amistat, voluntaris o albergs creats a 

l'efecte. 
• Transmetre puntualment informació de dades i destí de les persones afectades al Cap del 

grup d’atenció a la població, fent especial atenció a informacions sobre altres persones 
que puguin restar dins la zona de sinistre.  

 
 
Famílies o persones que necessiten assistència en l'evacuació 
  
Llistats actualitzats disponibles als Serveis Socials de l’Ajuntament, que es mobilitzen a través 
del Cap del Grup Logístic i d’Acollida. 
 
Centres d'acollida d'evacuats 
 
Escoles, pavellons poliesportius i edificis municipals propers a les diferents àrees d’activitat. 
Veure centres de confinament al punt 5.1.4.1. 
 
 

5.1.5 CONTROL D’ACCESSOS 
 
No es farà un control dels accessos a nivel policial. No obstant situaran panells informatius 
amb els horaris dels actes. 
 

5.1.6 INTERFASE AMB ELS PAU 
 
Els edificis, les instal·lacions, els centres, les urbanitzacions, etc., que disposen o han de 
disposar de pla d’autoprotecció, són tots els elements vulnerables senyalats oportunament 
(2.3), que s’inclouen a les categories següents:  
 

• CENTRES CÍVICS  
• CASALS 
• LOCALS MUNICIPALS 
• ALTRES LOCALS (de pública concurrència) 
• EQUIPAMENTS ESPORTIUS  



 

                                                                                                                                                                       

• CENTRES EDUCATIUS  
• CENTRES SANITARIS 
• ASSOCIACIONS DE VEÏNS 
• INDÚSTRIES 
• ÀREES D’ESBARJO I ZONES ESPORTIVES 

 
A l’annex III es llisten els elements vulnerables que disposen actualment de plans 
d’autoprotecció 
 



 

                                                                                                                                                                       

5.2  FITXES D'ACTUACIÓ 
 
FITXA 1 CENTRE RECEPTOR D'ALARMES (CRA) 
FITXA 2 ALCALDESSA 
FITXA 3 COORDINADOR MUNICIPAL DE L’EMERGÈNCIA 
FITXA 4  CAP DEL GRUP LOCAL D’ORDRE I AVISOS A LA POBLACIÓ 
FITXA 5 CAP DEL GRUP LOCAL LOGÍSTIC I D’ACOLLIDA 
FITXA 6 CAP DEL GRUP LOCAL SANITARI 
FITXA 7 CAP DEL GABINET D’INFORMACIÓ MUNICIPAL 
FITXA 8 ASSESSORS 
FITXA 9 REPRESENTANT MUNICIPAL AL PROCICAT 
FITXA 10 CAP DEL GRUP LOCAL D’INTERVENCIÓ 
 
 



 

                                                                                                                                                                       

 
 

CENTRE RECEPTOR D'ALARMES (CRA) FITXA D'ACTUACIÓ 

1 Responsable: Cap de torn de Policia Local 

 
ACCIONS A REALITZAR EN CAS D’EMERGÈNCIA 

 
FUNCIONS / ACCIONS 
 
Alerta i emergència 
 
1. Ha d’anotar les dades. 
2. Ha d’avisar: 

• Els BOMBERS 112 (en cas que l’avís no l’hagin fet ells) 
• Els serveis sanitaris d’urgència, si s’escau. 
• El Cap de la Policia Local. 
• El coordinador municipal de l’emergència i l’alcaldessa. 
• Els serveis municipals que puguin afrontar el sinistre. 

3. En cas que el Pla s’activi de manera formal, ha d’avisar els membres del Consell Assessor i el Gabinet de 
Premsa. 

 
MITJANS I RECURSOS 
 
• Comunicacions 
 
LLOC ON DIRIGIR-SE  
 
• CRA 
 
DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA 
 
• Llista telefònica 
• Si s’escau, informació sobre avisos a elements vulnerables per a diferents supòsits. 
 
 
 

Quan es tingui coneixement d’una situació d’emergència, es posarà en marxa el pla de 
trucades d'acord amb la llista i l’ordre següent: 

 
Avisos inicials: 
 
 

Càrrec operatiu Càrrec habitual Nom Dades de localització 
- CECAT - 93 551 72 85 
- BOMBERS - 112 
- MOSSOS D’ESQUADRA - 112 

Directora del pla 
municipal 

Alcaldessa NEUS LLOVERAS I 
MASSANA 

639 549 602 
93 814 00 00 

Coordinador municipal 
de l’emergència  

Cap de servei de 
Seguretat i Protecció 
Ciutadana 

DIONÍS GINÉS 
PARRILLA 

670 997 746 
93 814 00 00 

Cap del Gabinet 
d’Informació Municipal 

Regidor de Promoció 
Econòmica, Turisme, 
Comunicació i Premsa i 
Joventut 

GERARD FIGUERAS 
I ALBÀ 

627 426 238 

 
 



 

                                                                                                                                                                       

 
Pla de trucades: 
 
 

Càrrec operatiu Càrrec habitual Nom Dades de localització 
Cap del Grup Local 
d’Ordre i Avisos a la 
Població  

3r tinent d’alcalde i 
Regidor de Serveis 
Socials, Salut, 
Convivència i Seguretat 
i Protecció Ciutadana 

FRANCESC XAVIER 
SÁNCHEZ VERA 

678 609 212 
93 814 00 00 
 

Cap del Grup Local 
Logístic i d’Acollida 

2ª tinent d’alcalde i 
Regidora de Serveis 
Viaris, Mobilitat, 
Participació i 
Cooperació 

GLÒRIA GARCIA I 
PRIETO 

630 118 087 
93 814 00 00 
 

Cap del Subgrup local 
d’acollida / Substitut 1 
del director del pla  

3r tinent d’alcalde i 
Regidor de Serv. 
Socials, Salut, 
Convivència i Seguretat 
i Protecció Ciutadana 

FRANCESC XAVIER 
SÁNCHEZ VERA 

678 609 212 
93 814 00 00 

Cap del Grup Local 
Sanitari 

3r tinent d’alcalde i 
Regidor de Serv. 
Socials, Salut, 
Convivència i Seguretat 
i Protecció Ciutadana 

FRANCESC XAVIER 
SÁNCHEZ VERA 

678 609 212 
93 814 00 00 
 

Responsable tècnic del 
Grup Local d’Ordre i 
Avisos a la Població 

Sotsnspector Policia 
Local 
 
 

ANTONI ROMERO 
BORREGO 

670 997 748 
93 810 66 66/092 

Responsable tècnic del 
Cap del Grup Local 
Logístic i d’Acollida 

Cap de servei de Via 
Pública, Manteniment 
Ciutat i Mobilitat 

ANTONI RUIZ 
CARRILLO 
 

670 973 674 
93 814 00 00 
 

Responsable tècnic 
Serv.Socials del 
Subgrup local d’acollida 

Cap dels Serveis 
Socials 
 

NÚRIA CORTADA I DE 
LA PEÑA 
 

667 475 916 
 
 

Responsable tècnic 
Participació del 
Subgrup local d’acollida 

Cap de servei de 
Participació i 
Cooperació 

GRISELDA CASTELLÓ 
DALMAU 
 

678 782 364 
93 814 00 00 
 

Responsable tècnic 
Esports del Subgrup 
local d’acollida 

Cap de servei d’Esports 
 

PERE CAYUELA 
FERRER 

670 911 133 
93 814 00 00 

Responsable tècnic del 
Grup local Sanitari 

Cap de servei de Salut 
Pública, metge 
 

JOSEP MARIA SERRA 
I ALIAS 
 

670 999 873 
 

Responsable tècnic del 
Gabinet d’informació 

Cap de servei de 
Premsa 

NÚRIA BLANES 
MELÉNDEZ 

686 791 833 

Representant municipal 
al Procicat 

1ª tinent d’alcade i 
regidora d’Educació, 
Ocupació, Tecnologies i 
Societat de la 
Informació, Infància, 
Adolescència, Gent 
Gran i Equitat 

ARIADNA LLORENS I 
GARCIA 

629 019 713 
93 814 00 00 

Responsable tècnic 1  
dels Assessors 

Gerent de la Companyia 
d’Aigües de Vilanova i la 
Geltrú 

JULIAN SEGARRA 
APARICIO 

610 265 053 
93 811 58 58 
(companyia) 

Responsable tècnic 2 
dels Assessors 

Cap de servei de Medi 
Ambient 

JOSEP ANTONI 
HERRERA 

670 973 676 
93 814 00 00 

 



 

                                                                                                                                                                       

Responsable tècnic 3 
dels Assessors  

Cap de servei 
d’Urbanisme 

CAMIL QUERALTÓ I 
VENTURA 

670 973 661 
93 814 00 00 

Responsable tècnica 4 
dels Assessors 

Cap de servei de 
Projectes Urb. i 
Paisatge 

JORDI MIRALLES 
TINTORÉ 

646 288 661 
93 814 00 00 

Responsable tècnic 5 
dels Assessors 

Cap del Servei de 
Tecnologies de la 
Informació i de la 
Comunicació 

TOMÀS PRADOS 
MOLINA 

670 973 679 
93 814 00 00 

Substituta 2 del director 
del pla municipal 

2a tinent d’alcalde i 
regidora de Serveis 
viaris, Mobilitat, 
participació i 
Cooperació 

GLÒRIA GARCIA I 
PRIETO 

630 118 087 
93 814 00 00 

Substituta del 
coordinador municipal 
de l’emergència 

Tècnica de Protecció 
Civil 

BLANCA VILARNAU 
POLANCO 

627 971 877 
93 810 66 66 

Substitut del Grup local 
d’ordre i avisos a la 
població 

Sergent de torn SERGENT DE TORN 93 810 66 66 / 092 

Substitut del Grup local 
logístic i d’acollida 

Cap de la USM 
 

JORDI CAMPAMÀ 
PUJOL 

670 725 189 
 

Substitut  
Responsable tècnic 
Serv.Socials del 
Subgrup local d’acollida 

Cap de secció d’Atenció 
Primària 
 

RAFA GUÀRDIA LAO 
 
 

607 180 051 
 
 

Substitut Responsable 
tècnic Esports del 
Subgrup local d’acollida 

Tècnic d’esports ISRAEL MILLÁN SOLÉ 678782365 
93 814 00 00 

Substituta Responsable 
tècnic Participació del 
Subgrup local d’acollida 

Tècnica Participació i 
Cooperació 
 

CARME FELIU 
CREMADES 
 

600 588 461 
93 814 00 00 
 

Responsable tècnic 
Desenv.Local-Promoció 
Ciutat 

Cap de servei de 
Desenvolupament 
Local-Promoció de la 
Ciutat 

RICARD BELASCOAIN 
GARCIA 
 

670 911 124 
93 814 00 00 
 

Substittut Responsable 
tècnic Desenv.Local-
Promoció Ciutat 

Coordinadora Àmbit de 
Comerç i Consum 

EUGÈNIA RIBALTA 
SENDRÓS 

93 814 00 00 

Substituta Responsable 
tècnic del Grup sanitari 

   

Substitut Responsable 
tècnic del Gabinet 
d’informació 

Cap de servei de 
Projectes Comunicatius 

CARLES GARCIA 
GUINDA 

670 911 122 
 

Substitut del 
Representant municipal 
al Procicat 

Regidor d’Hisenda, 
Recursos Humans i 
Organització Interna 

MIQUEL ÀNGEL 
GARGALLO SERRANO 

609 711 357 
93 814 00 00 

Substitut responsable 
tècnic Habitatge dels 
Assessors 

Arquitecte tècnic 
municipal 

FELIX RUIZ 
GORRINDO 

667 781 573 
93 814 00 00 

Substitut responsable 
tècnic Urbanisme dels 
Assessors 

Arquitecte tècnic 
municipal 

PRIMITIU CUCURELLA 
FONTANILLAS 

670 973 664 
93 814 00 00 

Substituta responsable 
tècnic Servei 
Tecnologies de la 
Informació. 

Tècnica Mitjana 
d’Informàtica de Gestió 

CARINA SÖSENSEN 
ESQUÉ 

 

Assessor Metereòleg JOSEP MIRÓ 977 674 080 
606 123 173 



 

                                                                                                                                                                       

Assessor Secretari JOSEP GOMARIZ 
MESEGUER 

678 782 371 
93 814 00 00 

Assessor Enginyer tècnic 
municipal 

JORDI MIRÓ 
SURROCA 

670 973 665 
93 814 00 00 

 
 
Municipis veïns: 
 

Nom de municipi 
Situació (NSEO) 

Telèfon de 
l’Ajuntament 

Policia Local 

Sant Pere de Ribes E 93 896 73 00 938 967 337  
Cubelles S-SO 93 895 03 00 938.950.300 
Canyelles N 93 897 30 11 - 
Castellet i La Gornal N-NO 977 67 03 26 - 
 



 

                                                                                                                                                                       

 

FITXA D'ACTUACIÓ 

2 
ALCALDESSA 

 
ACCIONS A REALITZAR EN CAS D’EMERGÈNCIA 

 
FUNCIONS / ACCIONS 
 
1. Avís del sinistre o de la previsió de risc: ha de contactar amb el CRA per iniciar la roda de trucades, ja establerta a la 

fitxa d'actuació 1 (CRA). 
2. N’ha de fer una valoració inicial (tot ampliant, si cal, la informació): 

• S’hi ha de determinar amb exactitud la localització i abast de la situació d’emergència. 
• Les persones afectades. 
• Els danys materials 
• L’estat dels camins d'accés. 

3. Ha de contactar amb el CECAT per tal de: 
• Confirmar l’avís, ampliar i contrastar la informació. 
• Donar els telèfons de contacte de l'Ajuntament i del CECOPAL.  
 

Alerta 
 
1. Ha de donar l’ordre de fer prendre les mesures preventives necessàries. 
2. Si ho creu convenient, ha de donar l’ordre d’activar formalment el Pla en el nivell d’alerta i encomanar al CRA l’avís 

dels membres del Comitè Municipal de l’Emergència, sense convocar-los, ja establerta a la fitxa d'actuació 1 (CRA). 
Comunicar aquesta activació al CECAT 

3. Ha de fer el seguiment de l’alerta i, si ho creu convenient, ha de dirigir-se al CECOPAL. 
4. Ha de fer el manteniment de contactes amb el CECAT 
 
Emergència  
 
1. Ha d’activar el Pla en emergència i encomanar al CRA l’avís i convocatòria al CECOPAL dels membres del Comitè 

Municipal de l'Emergència, ja establerta a la fitxa d'actuació 1 (CRA). Comunicar aquesta activació al CECAT. 
2. Amb el Comitè Municipal de l'Emergència, ha de decidir la constitució dels grups locals d'actuació. 
3. Ha de dirigir-se al CECOPAL.. 
4. Ha d’avaluar els possibles riscos a la població. 
5. Ha de preveure amb el cap de Bombers els possibles confinament/evacuacions i posterior acollida dels elements 

vulnerables. 
6. Ha de donar l’ordre de prendre les mesures preventives necessàries i/o d’intervenció en el sinistre. 
7. Ha de verificar la realització de les tasques encomanades al municipi. Especialment: 

• Avisos a la població, especialment dels elements vulnerables. 
• Tasques d’evacuació i acollida.  
• Organització de la logística municipal. 
• Suport a la intervenció. 

8. Ha de fer el seguiment de l’emergència des del CECOPAL. Al llarg de l'emergència ha de mantenir contactes amb el 
CCA, per fer el seguiment de la situació, ha de contrastar les informacions i preveure possibles necessitats. 

9. Ha de recollir informació i ha d’atendre la premsa que es desplaci a cobrir l'emergència.  
 
MITJANS I RECURSOS 
• Els propis de l’Ajuntament. 
• Serveis, empreses i persones del municipi. 
 
LLOC ON DIRIGIR-SE 
 
• CECOPAL 
 
DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA 
 
• Cartografia General i cartografia específica. 
• Models de comunicats: d’activació, de desactivació, d’evacuació i de confinament. 
• Criteris d’activació del  Pla específic municipal per al actes de Festa Major 
 



 

                                                                                                                                                                       

 
 

FITXA D'ACTUACIÓ 

3 
COORDINADOR MUNICIPAL DE 

L’EMERGÈNCIA 
 

ACCIONS A REALITZAR EN CAS D’EMERGÈNCIA  
 
FUNCIONS / ACCIONS 
 
1. Avís del sinistre o previsió de risc. 
2. Fer-ne una valoració inicial. 
 
Alerta 
 
1. Si ho creu convenient, ha d’avisar el responsable del Pla (l’alcaldessa) i mantenir-s’hi en contacte per dir-li com 

evoluciona el sinistre. 
2. Si ho creu convenient, ha de suggerir al responsable del Pla (l’alcaldessa) de donar l’ordre d’avisar aquelles 

persones o aquells serveis que hagin de prendre les mesures preventives necessàries (en cas d’avisar-les, ell les 
coordinarà). 

3. Ha d’estar en alerta i fer-ne el seguiment, 
4. En cas d’activar-se el Pla, ha de comunicar-ho al CECAT (93 551 72 85) 
 
Emergència  
 
1. Ha d’avisar el responsable del Pla (l’alcaldessa) 
2. Ha de suggerir al responsable del Pla (l’alcaldessa) de donar l’ordre d’avisar aquelles persones o aquells serveis 

que hagin de prendre les mesures preventives necessàries i/o d’intervenir en el sinistre. 
3. Ha de coordinar als serveis municipals que estiguin actuant en el sinistre o prenent mesures preventives. 
4. Ha de dirigir-se al CECOPAL. 
5. Ha de comunicar al CECAT (93 551 72 85)  l’activació del Pla. 
 
MITJANS I RECURSOS 
 
• Comunicacions 
 
LLOC ON DIRIGIR-SE  
 
• Si ho veu convenient, al CRA. 
• En cas que s’activi el Pla, al CECOPAL. 
 
DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA 
 
• Llistes telefòniques. 
• Cartografia General i cartografia específica. 
• Models de comunicats. 
• Criteris d’activació del  Pla específic municipal per als actes de la Festa Major 
 
 



 

                                                                                                                                                                       

 

FITXA D'ACTUACIÓ 

4 
CAP DEL GRUP LOCAL D’ORDRE I AVISOS A LA 

POBLACIÓ 
 

ACCIONS A REALITZAR EN CAS D’EMERGÈNCIA 
 
FUNCIONS / ACCIONS 
 
1. Ha de contactar amb l'alcaldessa. Ha de demanar-li informació i instruccions. Si l'alcaldessa constitueix el 

CECOPAL, ha de desplaçar-s'hi. 
2. Ha de constituir, si cal, el Grup d'Ordre. 
 
ACCIONS PER A LES FUNCIONS D’ORDRE 
 
1. Ha d’establir l’avís telefònic i/o el desplaçament als nuclis aïllats. Ha de considerar si cal el confinament / l’evacuació. 

Vegeu el directori telefònic a l’annex i el quadre d’elements vulnerables del punt  2. 
2. Ha de recollir, contrastar i facilitar a l'alcalde tota la informació que generi l'emergència. 
3. Ha d’encarregar als membres del grup: 

• El control d'accessos a les vies que permeten accedir als llocs d’intervenció, per impedir l’accés de persones no 
autoritzades, en bé de la seva seguretat. 

• Senyalització de les vies d'accés, per tal d’afavorir l’arribada dels grups actuants. 
 
En cas d’evacuació: 
 
1. Ha de determinar conjuntament amb l'alcaldessa i el cap de bombers la zona a evacuar. 
2. Ha de consultar el punt 5.1.4 sobre la quantitat i el tipus de població, les necessitats de mitjans... 
3. Ha de determinar conjuntament amb l'alcaldessa i el responsable del Grup Local Logístic, el centre d’acollida 

corresponent. (Consulteu el capítol 5.1.4.) 
4. Ha d’executar l’evacuació. 
5. Ha d’establir el missatge i determinar les rutes d'avís i evacuació. (Consulteu el capítol 5.1.4 i l’annex 1.) 
6. Ha de mobilitzar, en cas necessari, els mitjans de transport necessaris per a l'evacuació. 
7. Ha de preveure la vigilància de les zones evacuades. 
 
ACCIONS PER A LES FUNCIONS D’AVÍS A LA POBLACIÓ 
 
1. Ha de determinar conjuntament amb l'alcaldessa, d’acord amb el director del Pla, la necessitat d’efectuar algun tipus 

d'avís. 
2. Ha de comprovar l’operativitat dels mitjans d'avís i informació.  
3. Ha de consultar la informació sobre consells d’autoprotecció (vegeu l’annex). 
4. Ha d’establir l’avís telefònic i/o el desplaçament als nuclis aïllats. 
5. Ha de determinar conjuntament amb l'alcaldessa la necessitat d’informar el conjunt de la població. 
6. Ha d’establir el sistema d’atendre els veïns que s’adrecin a l'Ajuntament cercant informació, bé desplaçant-s’hi, bé 

per telèfon. 
 
MITJANS I RECURSOS 
 
• Comunicacions 
 
LLOC ON DIRIGIR-SE  
 
• CECOPAL 
 
DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA 
 
• Directori telefònic 
 
 



 

                                                                                                                                                                       

 

FITXA D'ACTUACIÓ 

5 
CAP DEL GRUP LOCAL 
LOGÍSTIC I D’ACOLLIDA 

 
ACCIONS A REALITZAR EN CAS D’EMERGÈNCIA 

 
FUNCIONS / ACCIONS 
 
1. Ha de contactar amb l'alcaldessa. Ha de demanar-li informació i instruccions. Si l'alcaldessa constitueix el 

CECOPAL, desplaçar-s’hi. 
2. Ha d’activar directament o a través del CRA el Grup Local Logístic. 
 
ACCIONS PER A LES FUNCIONS LOGÍSTIQUES 
 
(Tant les necessàries per a la població com les que pugui sol·licitar el CCA per mitjà de l'alcaldessa)  
1. Ha de quantificar, preveure i tenir localitzats els mitjans extraordinaris disponibles en el municipi (vegeu l’annex de 

directori telefònic). 
2. Ha de controlar l’ús dels recursos gestionats i el seu estat. 
La demanda de recursos aliens al municipi s’ha de fer sempre des del CECAT (93 551 72 85) 
 
ACCIONS PER A LES FUNCIONS D’ACOLLIDA 
 
1. En cas d’evacuació, ha de determinar conjuntament amb l'alcaldessa, i el responsable del Grup Local d'Ordre, en 

funció de l’àrea a evacuar, el centre o els centres d’acollida . 
2. Ha d’activar el/s centre/s d’acollida i el/s seu/s responsable/s (consulteu el capítol 5.1.4). 
3. Ha de desplaçar al/s centre/s d’acollida l’equip d’acollida. 
4. Ha de preveure l’avituallament de centre d’acollida.  
5. Ha de designar un responsable del/s centre/s d’acollida, que tindrà les funcions següents: 

• Portar el control nominal de les persones evacuades i/o acollides. 
• Transmetre les necessitats que puguin presentar-se. 
• Rebre i distribuir l’avituallament. 

6. Ha de rebre els voluntaris ocasionals que es presentin. Ha d’anotar el seus noms en una llista. Si són necessaris, 
cal agrupar-los i integrar-los, segons la seva capacitat, en els grups locals actuants més adients. Si no són 
necessaris, cal comunicar-los que l'Ajuntament ja s’hi posarà en contacte quan necessiti la seva ajuda. 

7. Si es necessiten voluntaris i no n’hi ha prous, d’acord amb l'alcaldessa, ha de demanar la participació de veïns del 
municipi. 

8. Ha d’establir el reforç de comunicacions del centre d’acollida. 
9. Organitzar possibles atencions en el/s centre/s d’acollida. 
 
MITJANS I RECURSOS 
 
• Comunicacions 
• Altres segons necessitats 
 
LLOC ON DIRIGIR-SE  
 
• CECOPAL 
 
DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA 
 
• Directori telefònic 
• Catàleg de mitjans i recursos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

                                                                                                                                                                       

 

FITXA D'ACTUACIÓ 

6 CAP DEL GRUP LOCAL SANITARI 

 
ACCIONS A REALITZAR EN CAS D’EMERGÈNCIA  

 
FUNCIONS / ACCIONS  
 
1. Una vegada declarada l’activació del Pla de protecció civil municipal (o en aquest cas el PEM Festa Major), el 

responsable del Grup ha de destinar assistència sanitària al lloc de l’emergència des d’on s’assistirà i ha de decidir 
el trasllat de les possibles víctimes, a l’hospital més proper o al més indicat. 

2. Conjuntament amb els serveis sanitaris d’urgències, i d’acord amb el comandament de bombers, ha de decidir la 
ubicació de les ambulàncies necessàries. 

3. Ha d’organitzar, conjuntament amb el cap del Grup Local Logístic, l’assistència sanitària de les persones 
evacuades als llocs d’acollida del municipi.  

 
MITJANS I RECURSOS 
 
• Comunicacions 
 
LLOC ON DIRIGIR-SE  
 
• CECOPAL 
 
DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA 
 
• Directori telefònic 
 
 
 
 
 
 



 

                                                                                                                                                                       

 

FITXA D'ACTUACIÓ 

7 CAP DEL GABINET D’INFORMACIÓ 

 
ACCIONS A REALITZAR EN CAS D’EMERGÈNCIA   

 
1. Ha de contactar amb l'alcaldessa. Ha de demanar-li informació i instruccions. Si l'alcaldessa constitueix el 

CECOPAL, desplaçar-s’hi. 
2. Ha d’activar directament o a través del CRA el Gabinet d’ Informació. 
 
FUNCIONS / ACCIONS  
 
1. Centralitzar, coordinar i preparar la informació que rep el Comitè d’Emergència Municipal, sobre l’emergència i 

facilitar-la a la població, als grups actuants o d’altres administracions a través dels mitjans de comunicació. 
S’inclou aquí tant la informació destinada a adoptar mesures de protecció (difusió de les ordres i recomanacions 
del director del Pla) com la informació general sobre el succés. 

 
Alerta  
 
1. Difondre en nom del director la declaració d’ALERTA del Pla d’emergència municipal. 
2. Difondre els consells d’autoprotecció a la població adequats a la situació (vegeu annexos específics). 
3. Recollir i difondre la informació sobre la situació de risc o emergència, en coordinació amb altres gabinets de 

l’Administració implicats (Oficina de Premsa d’Emergències). 
4. Difondre en nom del director la desactivació del Pla. 
5. Fins i tot passada l’emergència, atendre els mitjans de comunicació social, donar-los la informació necessària, 

orientar-los en la recerca d’informació i corregir les informacions errònies. 
 
Emergència 
 
1. Difondre en nom del director l’activació en EMERGÈNCIA del Pla d’emergència municipal. 
2. Preparar i difondre els missatges d’informació a la població (vegeu annexos específics):  

• Sobre el risc i sobre les mesures d’autoprotecció. 
• Sobre les mesures que s’estan prenent per resoldre la situació i per mantenir els subministraments 

essencials. 
3. Recollir i difondre la informació sobre la situació de risc o emergència, en coordinació amb altres gabinets de 

l’Administració implicats (Oficina de Premsa d’Emergències). 
4. Control de la llista de persones evacuades i/o confinades i lloc on estan ubicades, a través del Grup Local 

Logístic i d’Acollida. 
5. Si cal, establir un punt d’informació a la població i als mitjans de comunicació, amb informació sobre la ubicació 

dels afectats i amb informació contrastada i autoritzada sobre el sinistre i els mitjans que s’han disposat per 
resoldre’l.  

6. Difondre en nom del director la desactivació del Pla. 
7. Fins i tot passada l’emergència, atendre els mitjans de comunicació social, donar-los la informació necessària, 

orientar-los en la recerca d’informació i corregir les informacions errònies. Preferentment, concentrar-los a la sala 
d’actes de l’edifici de la Policia Local o a l’Ajuntament. 

 
MITJANS I RECURSOS 
 
• Comunicacions i fitxa d’actuació 
 
LLOC ON DIRIGIR-SE  
 
• CECOPAL 
 
DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA 
 
• Fitxes dels mitjans de comunicació. 
 
 



 

                                                                                                                                                                       

 
FITXA D’ACTUACIÓ 

8 ASSESSORS 

 
ACCIONS A REALITZAR EN CAS D’EMERGÈNCIA PER INUNDACIONS 

FUNCIONS / ACCIONS 
 
- Tan aviat com sigui avisat, posar-se a disposició de l’alcaldessa i el coordinador municipal de l’emergència, per 

tot allò que sigui necessari, d’acord amb les seves competències i els seus interlocutors habituals. 
 
Alerta  
1. Restar disponible i fer el seguiment a títol informatiu 
 
Emergència  
2. SI s’escau, dirigir-se al CECOPAL 
2. Recollir la informació relativa a l’emergència a través dels seus interlocutors habituals 
3. Col·laborar dintre les seves possibilitats i competències en la resolució de l’emergència 
4. Tot allò que li correspongui d’acord amb l’alcaldessa i el coordinador municipal de l’emergència  
 
MITJANS I RECURSOS 
• Comunicacions 
 
LLOC ON DIRIGIR-SE  
• CECOPAL 
 
DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA 
• Directori telefònic 
• Catàleg de Mitjans i recursos 
 
 
 
 

FITXA D'ACTUACIÓ 

9 
REPRESENTANT MUNICIPAL AL PROCICAT 

 
ACCIONS A REALITZAR EN CAS D’EMERGÈNCIA  

 
FUNCIONS / ACCIONS (en situació d’alerta i en situació d’emergència, per cada nivell, si s’escau) 
 
1. En rebre l’avís de la situació de risc o d’emergència, ha de prendre nota de la informació que li subministrin i posar-se 

a disposició de l’alcaldessa. 
2. Si l'alcaldessa constitueix el CECOPAL, ha de desplaçar-se al CECAT (prèviament a de posar-se en contacte amb el 

CECAT per determinar la necessitat que s’hi desplaci, identificant-se com a representant de Vilanova i la Geltrú al 
PROCICAT. 

3. Un cop allà, ha de posar-se a disposició del director del PROCICAT, i integrar-se al Consell Assessor, per tal de fer 
d’enllaç amb el CECOPAL i l’alcaldessa. 

4. Ha de mantenir-se permanentment informat de la situació al municipi i, al mateix temps, informar el CECOPAL de les 
decisions del Consell Assessor del PROCICAT. 

 
MITJANS I RECURSOS 
 
• Comunicacions. 
 
LLOC ON DIRIGIR-SE  
 
Sala de crisi CECAT, Passeig de Sant Joan 43, Barcelona (telèfon: 93 551 72 85) 
 
DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA 
 
• Directori telefònic i fitxa d’actuació. 
 



 

                                                                                                                                                                       

 
FITXA D’ACTUACIÓ 

10 
CAP DEL GRUP LOCAL D’INTERVENCIÓ 

 
ACCIONS A REALITZAR EN CAS D’EMERGÈNCIA  

FUNCIONS / ACCIONS  
 
1. Col·laborar en les tasques següents, d’acord amb el cap del Grup Especial del Risc del Pla Procicat 
• Coordinar les seves actuacions amb els altres grups a través del CCA. 

� Assessorar el director del Pla Procicat per al desenvolupament de les seves competències. 
� Informar el responsable municipal de l’emergència de l’evolució de la situació a temps real. 

 
• Ha de contactar amb l'alcaldessa. Ha de demanar-li informació i instruccions. Si l'alcaldessa constitueix el 

CECOPAL, ha de desplaçar-s'hi. 
• Ha de constituir, si cal, el Grup. 
 
Alerta  
 
• Ha de contactar amb el CECAT per sol·licitar informació sobre dades necessàries relacionades amb 

l’emergència. 
• Informar a l’alcaldessa. 
• Comprovar l’evolució dels fets. 
 
Emergència  
 
• Ha de contactar amb el CECAT per sol·licitar informació sobre dades necessàries relacionades amb 

l’emergència. 
• Fer seguiment de l’evolució dels fets informant l’alcaldessa. 
• Crear retens de control i vigilància en els punts negres i llocs més conflictius, col·laborant amb el Grup Local 

d’Ordre i Grup d’Ordre del Pla per evitar el trànsit de persones i vehicles per aquestes zones. 
 
MITJANS I RECURSOS 
• Connexió a internet per consultar les dades. 
 
LLOC ON DIRIGIR-SE  
• CECOPAL 
 
DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA 
• Fitxes sobre el personal. 
• Fitxes sobre materials i maquinària. 
• Fitxes sobre els serveis i equipaments. 
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ANNEX I. MODELS DE DECLARACIÓ D’ACTIVACIÓ I ALTRES 

COMUNICATS I DISPOSICIONS 
 
1. MODEL DE DECLARACIÓ FORMAL D'ACTIVACIÓ I DESACTIVACIÓ DEL PLA DE 

PROTECCIÓ CIVIL MUNICIPAL EN ALERTA/EMERGÈNCIA 
 

NOTIFICACIÓ D'ACTIVACIÓ DEL PLA DE PROTECCIÓ CIVIL MUNICIPAL EN 
ALERTA/EMERGÈNCIA 

 
Neus Lloveras i Massana, alcaldessa de Vilanova i la Geltrú, pels poders que tinc, 
 
DECLARO: 
L’ALERTA en el municipi, a causa de/d’ ........................................ 
O 
ACTIVAT el Pla de protecció civil  municipal, a causa de/d’ ........................................ 

CONSTITUÏT el Comitè d'Emergències. 
 
Les mesures previstes són: 
•  
•  
•  
•  
•  
 
 
Neus Lloveras i Massana 
Alcaldessa 
  
Vilanova i la Geltrú,       de/d’ de 2011 
 
 
 
 
NOTIFICACIÓ  DE DESACTIVACIÓ DEL PLA DE PROTECCIÓ CIVIL MUNICIPAL 
 
Neus Lloveras i Massana, alcaldessa de Vilanova i la Geltrú, pels poders que tinc i atès que ja 
ha desaparegut tot el risc, 
 
DECLARO: 
DISSOLT el Comitè d'Emergències. 

DESACTIVAT el Pla de protecció civil municipal, a causa de/d’ ........................................, i la 
tornada a la normalitat. 
 
 
 
 
Neus Lloveras i Massana 
Alcaldessa 
 
Vilanova i la Geltrú,       de/d’ de 200 



 

                                                                                                                                                                       

2. MODEL DE BAN AMB UNA ORDRE D’EVACUACIÓ O DE CONFINAMENT 
 

BAN 
ORDRE D’EVACUACIÓ 
 
L’Ajuntament comunica que s’ha d’evacuar la zona compresa:......(especifiqueu el nom dels 
carrers / les zones).................... Seguiu les instruccions següents: 
 

· Aneu amb els vostres vehicles a.......................................... (especifiqueu el trajecte o la 
ruta a seguir, si cal).............................. 
· Si no teniu un mitjà de transport propi, aneu a......(especifiqueu 
l’adreça).......................... 
· Agafeu només el que sigui imprescindible (la documentació; la medicació, si en 
preneu; diners...). Si aneu carregats, l’evacuació no podrà ser tan ràpida i àgil com cal. 

 
 
 
 

BAN 
ORDRE DE CONFINAMENT 
 
L’Ajuntament comunica que la població, barri ……………………, ha de quedar-se confinada o 
tancada a casa seva. Seguiu les instruccions següents: 
 

· Tanqueu-vos a casa vostra o, si sou al carrer, tanqueu-vos a l’edifici més pròxim. 
· Tanqueu les portes i les finestres.  
· Pareu els sistemes de ventilació i climatització. 
· Escolteu la ràdio: us anirem informant de la situació. 
· No sortiu de casa fins que us ho diguem nosaltres. 
 

 
 
 



 

                                                                                                                                                                       

3. MODEL DE COMUNICAT D’AVÍS D’EVACUACIÓ O DE CONFINAMENT 
 

COMUNICAT D’EVACUACIÓ 

 

ATENCIÓ, ATENCIÓ: L’Ajuntament comunica que cal evacuar aquesta zona. Seguiu les 
instruccions següents: 
 
 · Aneu, amb els vostres vehicles, a ......................................................................... 
 · Si no teniu cap mitjà de transport, aneu a .................................... , on us recollirem. 
 · Tanqueu bé les portes, les finestres i les persianes. 
 
A ............................................., podreu esperar fins que hagi passat el risc. Us mantindrem 
informats.  

 
 
 
COMUNICAT DE CONFINAMENT 
 
 
ATENCIÓ, ATENCIÓ: L’Ajuntament comunica a la població, barri………………..que ha de 
quedar-se confinada o tancada a casa seva. Seguiu les instruccions següents: 
 

· Tanqueu-vos a casa vostra o, si sou al carrer, a l’edifici més pròxim 
· Tanqueu les portes i les finestres  
· Pareu el sistemes de ventilació i climatització 
· Escolteu la ràdio: us anirem informant de la situació 
· No sortiu de casa fins que us ho diguem nosaltres. 
 

 



 

                                                                                                                                                                       

4. MODEL DE BAN AMB ORDRE DE LIMITACIÓ I CONDICIÓ D’ÚS DELS SERVEIS 
PÚBLICS I PRIVATS  

 
BAN 

 
ORDRE DE LIMITACIÓ I CONDICIÓ D’ÚS DELS SERVEIS PÚBLICS I PRIVATS  
 
En aplicació de les mesures establertes per la Generalitat, i atesa la situació d’emergència, 
per...................................... l’Ajuntament de Vilanova i Geltrú, informa de les limitacions i 
condicions d’ús dels serveis públics i privats i consum de bens, que afecten tan els serveis 
municipals com la ciutadania en general: 
 

� No es pot...................................... 
� Es restringeix l’ús de ..........................segons les condicions 

següents............................ 
� Es restringeix el consum de......................... segons les condicions 

següents......................... 
� L’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, posarà en marxa les mesures 

següents................ 
 
La Policia Local i els Mossos d’Esquadra, vetllaran pel compliment d’aquestes mesures. 

 
La situació actual fa que sigui necessari reforçar l’actuació responsable dels serveis 
municipals i del conjunt de la ciutadania. Us agraïm per endavant aquest esforç que hem 
d’assumir entre tots. 
 
 
 
Neus Lloveras i Massana 
Alcaldessa 
 
Vilanova i la Geltrú,       de/d’ de 2011 
 
 



 

                                                                                                                                                                       

 
5. DECRET D’ALCALDIA D’AUTORITZACIÓ GENÈRICA  
 

DECRET D’ALCALDIA D’AUTORITZACIÓ GENÈRICA  
 
 
En aplicació de les mesures establertes per la Generalitat, i atesa la situació d’emergència, 
per........................... l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, informa que: 
 

1. Està prohibit.......................... 
2. No obstant el punt anterior, es podran concedir autoritzacions especials a les persones 

o entitats que compleixin els requisits següents, prèvia sol·licitud a la seu de la Policia 
Local: 
a) ............................................................................ 
b) ............................................................................ 
c) ............................................................................ 

 
3. El titular de l’autorització serà el responsable directe de les actuacions, i de tots els 

danys i perjudicis ocasionats, si és el cas, sense que se’n derivi cap responsabilitat per 
l’Ajuntament. 
 

La Policia Local i els Mossos d’Esquadra, vetllaran pel compliment d’aquestes mesures. 
 
La situació actual fa que sigui necessari reforçar l’actuació responsable dels serveis 
municipals i del conjunt de la ciutadania. Us agraïm per endavant aquest esforç que hem 
d’assumir entre tots. 
 
 
Neus Lloveras i Massana 
Alcaldessa 
 
Vilanova i la Geltrú,       de/d’ de 2011 
 
 



 

                                                                                                                                                                       

 
6. DECRET D’ALCALDIA D’AUTORITZACIÓ ESPECIAL  
 

DECRET D’ALCALDIA D’AUTORITZACIÓ ESPECIAL  
 
 
En aplicació de les mesures establertes per la Generalitat, i atesa la situació d’emergència, 
s’autoritza   a les persones i a les entitats següents.  
 
.....................................................…....................... 
 
Per a la realització de les tasques que s’indiquen a continuació: 
 
…............................................................................ 
 
Des d’ara i fins que finalitzi la situació d’emergència  
 
 
 
 
Neus Lloveras i Massana 
Alcaldessa 
 
Vilanova i la Geltrú,       de/d’ de 2011 
 
 
 



 

                                                                                                                                                                       

 
7. DECRET D’ALCALDIA DE REQUISA / INTERVENCIÓ / OCUPACIÓ TEMPORAL 
 

DECRET D’ALCALDIA DE REQUISA / INTERVENCIÓ / OCUPACIÓ TEMPORAL 
 
 
Activat el Pla de protecció civil municipal i atesa la situació d’emergència, com a màxima 
autoritat competent de protecció civil i d’acord amb l’article 10 de la Llei 4/1997,  
 
ORDENO: 
 
la requisició / la intervenció / l’ocupació temporal i transitòria dels béns necessaris següents 
per afrontar l’emergència: 
................................................................................................ 
 
 
D’acord amb les lleis i un cop finalitzada l’emergència, seran indemnitzats tots aquells que 
pateixin danys i perjudicis causats per aquesta actuació.  
 
 
 
Neus Lloveras i Massana 
Alcaldessa 
 
Vilanova i la Geltrú,       de/d’ de 2011 
 
 
 



 

                                                                                                                                                                       

 
8. DECRET D’ALCALDIA DE PRESTACIÓ DE SERVEIS EXTRAORDINÀRIS  
 

DECRET D’ALCALDIA DE PRESTACIÓ DE SERVEIS EXTRAORDINÀRIS  
 
 
Activat el Pla de protecció civil municipal i atesa la situació d’emergència, com a màxima 
autoritat competent de protecció civil i d’acord amb l’article 10 de la Llei 4/1997  
 
ORDENO: 
 
A totes les persones majors d’edat / A les persones i entitats següents, la prestació dels 
serveis destinats a afrontar l’emergència següent: 
................................................................................................ 
 
 
La prestació d’aquests serveis és obligatòria i no dóna lloc a indemnització per aquesta causa 
 
 
 
Neus Lloveras i Massana 
Alcaldessa 
 
Vilanova i la Geltrú,       de/d’ de 2011 
 
 



 

                                                                                                                                                                       

ANNEX II. PROGRAMA FESTA MAJOR  
 
A continuació, s’adjunta el programa complet de la Festa Major 2011: 
 
Divendres 29 de juliol 

 
21:30 h PUJADA DE LA SENYERA AL CAMPANAR 
Plaça Sant Antoni 
Amb l’acompanyament del tradicional cant de la senyera per els cantaires de les corals de Vilanova i 
la Geltrú i els Ministrers de la Vila-Nova. 
Organitza: A.E. Talaia, parròquia de Sant Antoni i pabordes 2011 
 
Tot seguit...TRADICIONAL CORREFOC DE VILANOVA I LA GELTRÚ 
Recorregut: Plaça de les Neus , carrer Bomba, plaça Sant Antoni, carrer de l’església,  plaça Pau 
Casals, carrer sant Antoni ,plaça Llarga , carrer Mercaders  plaça de les Cols, carrer de Sant 
Gregori, rambla Principal, carrer de Cristòfor Colom, carrer de Sant Felip Neri, carrer de la Fruita i 
plaça de la Vila 
Participants: ball de Diables de Vilanova i la Geltrú, Drac de Vilanova, Drac de la Geltrú, Ball de 
Diables de la Collada-Els Sis Camins, Diablesses de la Geltrú, colla de Diables Tronats de Mar, ball 
d’Enveja, i com a colles convidades: Els diables de Tarragona i els de Cervera. 
Organitza: Societat cultural dels Diables de Vilanova i Pabordes 2011 
 
En acabar… SOPAR DEL CORREFOC 
Plaça de les Neus  
amb la col·laboració de l’associació de Joves Cuiners de Vilanova I DJ’'S vilanovins 
Organitza: Can Pistraus 
Col·labora: Pabordes 2011 
 
21:30 h SOPAR DE FESTA MAJOR  
Foment Vilanoví 
Amb la dinamització d’actuacions variades durant el sopar. Reserves al mateix Foment Vilanoví a 
partir del dia 20 de juliol, de dimarts a diumenge de 18:00h a 21:00h 
Organitza: Foment Vilanoví 
Col·labora: pabordes 2011 
 
24:00 h MANANI ROCK FM 2011 
Parc de Ribes Roges (a l’esplanada de l’antiga piscina) 
concert de Rock amb els grups: SU TA GAR (País Basc), BUGIES (Sant Pere de Ribes), SUÎTE 
MOMO (Vilanova i la Geltrú) i NUNCAJAMÁS (Vilanova i la Geltrú) 
Organitza: Bordegassos de Vilanova i Diablesses de la Geltrú  
Col·labora: Pabordes 2011 
 
Dissabte 30 de juliol 

 
10:00 h a 21:00h FIRADISC  Plaça de les Cols 
fira del disc de vinil 
Organitza: Firadisc 
Col·labora: Pabordes 2011 



 

                                                                                                                                                                       

11:00 h XII DESAFIAMENT DE LLAGUTS CATALANS 
Platja de Ribes Robes (davant estació nàutica) 
amb la presència dels equips de Torredembarra, Calafell i Vilanova i la Geltrú. 
Organitza: Associació esportiva llaguts confraria de pescadors de Vilanova i la Geltrú. 
Col·labora: Pabordes 2011. 
 
13:00 h CONCERT VERMUT AMB LA COBLETA Música tradicional 
Plaça dels Carros 
Organitza: Pabordes 2011 
Col·labora: La Parròquia, la Toscana i Nothing Hill 
 
18:00 h ESPECTACLE INFANTIL A BALLAR TOQUEN 
Plaça Charlie Rivel 
de la companyia Struc. Espectacle de ball infantil amb molta animació.  Cançons tradicionals i 
modernes que faran ballar a tota la mainada, entreteniment i sorpreses  
Organitza: Pabordes 2011. 
 
19:00 h CERCA ENTITATS 
Des de l’Ateneu vilanoví, recorregut per les diferents entitats vilanovines. 
Organitza: Ateneu i Endimari 
Col·labora: Pabordes 2011. 
 
19:00 h TROBADA I EXHIBICIÓ CASTELLERA 
Plaça Pau Casals. Recorregut: Carrer Comerç, Carrer Caputxins i arribada a la Plaça de la Vila on tot 
seguit faran l’exhibició castellera  
Acompanyen als Bordegassos de Vilanova, la Colla de Joves de Tarragona i els Castellers de 
Vilafranca. 
Organitza: Pabordes 2011 
 
19:00 h TAST DEGUSTACIÓ 
Francesc Macià amb Carrer Lleida 
Cellers: Vega de Ribes, Can Ramon i Arç Blanc. Restauració: Cal Vadó, Càtering Simpàtic, Coquo i 
Espai Carme. 
Organitza: Pau Marsé  
Col·labora: Pabordes 2011 
 
21:00 h CONCURS DE PESCA SÈNIOR 
Platja de Vilanova 
inscripcions a la Gavina de 19 a 21 h dimarts i divendres, places limitades. 
Organitza: S.E.P.C la Gavina 
Col·labora: Pabordes 2011. 
 

21:00 h I MARATÓ COUNTRY  
Plaça del Mercat  
Els Amics del Country de Vilanova i la Geltrú conviden a tots els balladors i balladores d’arreu de 
Catalunya a participar en aquesta I Marató Country Festa Major Vilanova i la Geltrú, oberta a 
tothom. 
Organitza: Associació Amics del Country de Vilanova i la Geltrú 
Col·labora: Pabordes 2011. 



 

                                                                                                                                                                       

22:00 h CONCERT TINGLADU 
Plaça de les Neus 
Amb ROSA de LUXEMBURG i ROGER MAS. 
Organitza: Can Pistraus 
Col·labora: Pabordes 2011. 
 
22:30 h NIT DE DANSA TRADICIONAL 
Plaça de la Vila 
Amb el grup de DANSA de VILANOVA i amb la colla convidada: Esbart ROSA dels VENTS de 
Vilanova del Vallès. 
Organitza: Grup de Dansa de Vilanova 
Col·labora: Pabordes 2011. 
 

Diumenge 31 de juliol 

 
8:00 h i fins les 11:00 h CAMINADA POPULAR FAMILIAR 
Pels Colls. Punt de trobada: Llotja de pescadors 
Distància aproximada 7 Km. Cal portar esmorzar i aigua. Acabament al Centre de Formació 
ocupacional Molí de Mar amb un petit refrigeri. 
Organitza: A.E. Talaia i Pabordes 2011 
 
10:00 h a 21:00h  FIRADISC 
Plaça de les Cols 
fira del disc de vinil 
Organitza: Firadisc 
Col·labora: Pabordes 2011 
 
13:00 h CONCERT VERMUT amb els GRALLERS DINAPONTUS 
Plaça Mirò  
Organitza: Pabordes 2011 
Col·labora: Tastets, Txoko i Rosso 
 
16:00 h TORNEIG OBERT D’ESCACS 
Rambla Principal a l’alçada de la Gran Penya 
Organitza: Secció d’escacs Societat Gran Penya 
Col·labora: Pabordes 2011. 
 
18:00 h ACTIVITAT INFANTIL LA FÁBRICA DE LA MÚSICA 
Plaça Mediterrània  
Animació musical basada en una llegenda que parla sobre un poble on no existia la música i cinc noiets 
la van portar 
Organitza: Pabordes 2011 
 
18:00 h TEATRE MUSICAL JUVENIL: PIRATES 
Foment Vilanoví  � Espectacle de pagament. 5€ (venda anticipada al foment de dimarts a diumenge 
de 18 a 21h. a partir del 20 de juliol) 
Una adaptació de The Pirates of Penzance de W.S.Gilvert i A.Sullivan Cia. Volià Teatre 
Organitza: Foment Vilanoví. 
Col·labora: Pabordes 2011. 



 

                                                                                                                                                                       

 
19:00 h CERCAVILA i EXHIBICIÓ DE FALCONS 
Plaça de les Neus. Baixada per la rambla prinicipal i fins la Plaça de la Vila  
Amb la colla convidada MEAKA DANTZA TALDEA D’IRUN tot seguit actuació de les dues colles a la 
plaça de la Vila. 
Organitza: Falcons de Vilanova 
Col·labora: Pabordes 2011. 
 
19:00 h TAST DEGUSTACIÓ 
Francesc Macià amb Carrer Lleida 
Cellers: Vega de Ribes, Can Ramon i Arç Blanc. Restauració: Cal Vadó, Càtering Simpàtic, Coquo i 
Espai Carme. 
Organitza: Pau Marsé  
Col·labora: Pabordes 2011 
 
19:00 h CANTADA DE CORS DE CLAVÉ 
Plaça Pau Casals (al costat del monument a J. Anselm Clavé) 
Amb la participació de les corals: SOCIETAT CORAL ESTRELLA DAURADA de Sabadell i COR 
HOMES de la Catalunya nord  
Organitza: La Unió Vilanovina 
Col·laboració: Federació de cors de Clavé 
 
20:00 h BALLADA DE SARDANES 
Plaça Charlie Rivel 
Amb la cobla LA CONTEMPÒRANEA 
Organitza: Pabordes 2011. 
Col·labora: Coordinadora sardanista de Vilanova i la Geltrú 
 
21:00 h CONCERT DE GOSPEL 
Plaça del Mercat, 
Amb el grup GOSPEL VALLÉS de Terrassa 
Organitza: Pabordes 2011 
 
22:00 h CONCERT TINGLADU 
Plaça de les Neus 
Amb La IAIA, CARLES BELDA i MIQUEL Del ROIG 
Organitza: Can Pistraus 
Col·labora: Pabordes 2011 
 
22:00 h ESPECTACLE DE CASTANYOLES, DANSA I MÚSICA: BELÉN CABANES 
Teatre Principal �Espectacle de pagament 12€ anticipada 15€ a taquilla (Venda d’entrades a Teixits 
La Rosa, Tejidos Aparicio, discos Andreu i a la parada de Festa Major) 
Presenta: OCELLS D'IVORI a la memòria de José de Udaeta. Estrena a Vilanova i la Geltrú amb 
motiu de la Festa Major.  
Organitza: Pabordes 2011  
 
 

 

 



 

                                                                                                                                                                       

Dilluns 01 d’agost 

 
10:00 h GRAFITS a càrrec de MAGOZ i ORGANITZACIÓ ZERO 
Plaça de la vila i carrer Sant Sebastià 
Organitza: Pabordes 2011 
 
19:00 h ACTIVITAT INFANTIL EL BOTÍ DE MARTINET 
Plaça de les Cols 
Titelles Guinyol DIDÓ. Els titelles clouen la funció escenificant la cercavila de Festa Major de 
Vilanova. 
Organitza: Pabordes 2011  
 
20:00 h NIT DE MÀGIA IL·LUSIONISTA P.U.J.O 

Foment Vilanoví� espectacle de pagament 5€ (venda anticipada al foment de dimarts a diumenge de 
18 a 21h. a partir del 20 de juliol) 
Si vols viure en primera persona aquesta experiència, no et perdis el seu espectacle per tots els 
públics. 
Organitza: Foment Vilanoví 
Col·labora: Pabordes 2011 
 
21:00 h HAVANERES amb el grup BERGANTÍ i ROM CREMAT 
Rambla de la Pau, al monument a Francesc Macià 
Rom cremat a càrrec de l’Associació esportiva llaguts confraria de pescadors de Vilanova i la Geltrú 
Organitza: Pabordes 2011 
 
23:00 h NIT DE JAZZ amb la VELLA DIXILAND I MARIAN BARAONA 
Plaça de les Neus 
Organitza: Pabordes 2011 
 

Dimarts 02 d’agost 

 
10:00 h GRAFITS a càrrec de MAGOZ i ORGANITZACIÓ ZERO 
Plaça de la vila i carrer Sant Sebastià 
Organitza: Pabordes 2011 
 
18:00 h ACTIVITAT INFANTIL Jocs al carrer amb ANDROXOCS I ANDRÒMINES 
Plaça de les Neus 
Aparells realitzats aprofitant materials, treballats a mà i respectant al màxim el medi ambient 
Organitza: Pabordes 2011 
 
20:00 h CONCERT DE BANDA 
Plaça de la Vila 
Banda Escola Municipal de Música MESTRE MONTSERRAT 
Organitza: Pabordes 2011 
 
22:00 h TEATRE amb l’obra LIVE 
l’Escola Pia. Espectacle de pagament �10€ anticipat i 12€ a taquilla (Venda d’entrades a Teixits La 
Rosa, Tejidos Aparicio, discos Andreu i a la parada de Festa Major) 
Amb la companyia Xuriguera/Faixedas en plena promoció de la seva última obra fan el seu pas per la 



 

                                                                                                                                                                       

nostra festa major per fer-nos riure una estona 
Organitza: Pabordes 2011 
 
23:00 h CONCERT REVIVAL 
Espai pirelli 
Amb les cançons de sempre, interpretat pels grups: SACKERS, SANTOS i LAST SHADOW 
Organitza: Pabordes 2011 
 
24:00 h ACUDITS 
Plaça Mirò 
Explica el teu acudit 20h infantil 24h adults 
Cal inscripció prèvia a D Ricks, al carrer de la fruita, el mateix dia fins a les 19:30h 
Organitza: D Ricks  i Pabordes 2011 
 

Dimecres 03 d’agost 

 
Durant el matí Penjada de les alfàbregues  a Rambla Principal. Cultivades als hivernacles del TEGAR 
 
10:00 h  ENREDA’LS (només te’n falten quatre) ! 
Plaça del mercat 
Gimcana de festa major, activitat familiar cal inscripció prèvia als centres cívics i la botiga de la 
festa major. 
Organitza: Comissió de la gimcana 
Col·labora: Pabordes 2011. 
 
18:00 h DÓNA EL TEU XUMET A LA MULASSA 
Plaça de la Vila 
Organitza: Agrupació de balls populars i Pabordes 2011 
 
19:00 h BAIXADA DE GEGANTS 
Església dels Josepets. Recorregut: carrer Joaquim Mir, Carrer Josep Anton Marquès, carrer de la 
Bomba, Plaça de les neus, Rambla Principal, Avinguda Francesc Macià i plaça de la Vila 
Tot seguit... BALLADA DE GEGANTS  
Plaça de la Vila 
Organitza: Colla de Geganters de Vilanova. 
Col·labora: Pabordes 2011 
 
En acabar BATUCADA 
Plaça de la Vila. Recorregut:  Carrer Francesc Macià, Rambla principal, Rambla de la Pau, Carrer la 
boia i espai Pirelli 
Amb el SON DA RUA 
Organitza: Pabordes 2011 
 
21:00 h XXV ANIVERSARI BALL DE BASTONS NOIES DE VILANOVA I LA GELTRÚ 
Plaça de les cols 
Amb colles convidades que ballen LA BOJA. La trobada acabarà a la plaça de Sant Antoni amb una 
ballada conjunta. 
Organitza: l’Agrupació de balls de populars 
Col·labora: Pabordes 2011 



 

                                                                                                                                                                       

 
22:00 h FARTATDEROCK 
Espai Pirelli 
Amb els grups: STAR KEY HUSH, P-SETAS, TRIBUTE A NOXF, LOS GALÍGULAS 
Organitza: Vila Bronx i Pabordes 2011 
 
22:30 h CINEMA DE FESTA MAJOR 
Plaça del mercat 
Amb la pel·lícula: SHRECK 4 
Organitza: Pabordes 2011 
Col·labora: SOMA Produccions 
 
Dijous 04 d’agost 

 
11:00 h  ENTRADA DE REGIDORS I PABORDES   
Plaça de la Vila 
Acompanyats pels Grallers de Castelldefels 
Organitza: Pabordes 2011 
11:30 h CONVIT A LA FESTA a càrrec de l’escriptora Teresa Costa Agramunt 
Saló de plens de l’Ajuntament 
Organitza: Pabordes 2011 
 
12:00 h LLANÇAMENT DELS 12 MORTERETS 
Plaça de la Vila 
A càrrec de la Pirotècnia Igual 
Organitza: Pabordes 2011 
 
A continuació repic de campanes a totes les esglésies de la ciutat 
 
Tot seguit, SORTIDA DE LA CERCAVILA LLIURE de tots els balls i entremesos 
A la plaça de la Vila 
Organitza: Pabordes 2011 
 
17:00 h CAFÈ-CONCERT amb els GRALLERS DE LA TORRE i ALUMNES D’INSTRUMENTS 
TRADICIONALS DE L’ESCOLA-CONSERVATORI DE MÚSICA MESTRE MONTSERRAT. 
Carrer Major davant el local de l’Agrupació de balls populars 
Organitza: Agrupació de balls populars 
Col·labora: Pabordes 2011 
 
18:00 h CONCERT AMABLE 
Hospital de Sant Antoni 
A càrrec de l’orquestra Costa Brava 
Organitza: Pabordes 2011 
 
18:30 h CERCAVILA de la vigília 
Plaça de les Casernes. Recorregut: plaça de les Casernes, plaça Llarga, carrer dels Mercaders, plaça 
de les Cols, carrer de Sant Gregori, plaça de les Neus, rambla Principal, carrer de l’Almirall Colom, 
plaça dels Carros, carrer de Sant Sebastià i plaça de la Vila  
Organitza: Pabordes 2011 



 

                                                                                                                                                                       

20:00 h PASSADA de balls i entremesos i actuació castellera 
Plaça de la vila 
Organitza: Pabordes 2011 
 
23:00 h CASTELL DE FOC de Festa Major 
Platja de Ribes Robes (Pasífae) 
ESCLAT DE BOGERIA a càrrec de la pirotècnia Igual. L’inici del castell de foc commemora els 15 
anys de Pabordia Vilanovina 
Organitza: Pabordes 2011 
 
24:00 h BALLADA DE SARDANES 
Plaça de les Neus 
Amb la cobla Ciutat de Cornellà 
Organitza: Coordinadora Sardanista de Vilanova i la Geltrú 
Col·labora: Pabordes 2011 
 
24:00 h BALL DE GALA 
Plaça de la Vila 
A càrrec de l’orquestra Costa Brava 
Organitza: Pabordes 2011 
 
24:00 h BALL DE LES 7 HORES 
Parc de Ribes Roges (a l’esplanada de l’antiga piscina) 
Amb els grups de Vilanova: THE AGUATEQUES i RAGGATUNNING amb un ampli repertori per 
ballar tota la nit 
Organitza: Pabordes 2011 
 
Divendres 05 d’agost 

 
7:00 h MATINADES 
Sortida des de diferents punts de la ciutat i arribada a la plaça de la Vila 
A càrrec dels grallers de Festa Major 
Organitza: Pabordes 2011 
 
9:00 h CERCAVILA d’anada a ofici 
Des de la plaça de la Vila. Recorregut: plaça de la Vila, carrer dels Caputxins, plaça de les Cols, 
carrer del Comerç, carrer de l’església i plaça de Sant Antoni  
Tots els balls i entremesos acompanyaràn els Pabordes 2011 i la corporació Municipal 
Organitza: Pabordes 2011 
 
10:30 h SOLEMNE OFICI de Festa Major 
Església de Sant Antoni Abat 
Presidit per mossèn AGUSTI PANYELLA I BARÓ rector de Sant Joan i concelebrada pels rectors 
de les Parròquies de Vilanova i la Geltrú. 
L’Ofrena serà a càrrec del Ball de bastons noies i Ball de cintes amb motiu dels 25é aniversari 
 
En acabar... CERCAVILA de sortida d’ofici 
Recorregut: plaça de les Neus. rambla Principal, avinguda Francesc Macià i plaça de la Vila 
Organitza: Pabordes 2011 



 

                                                                                                                                                                       

 
12:30 h PASSADA de balls, entremesos i actuació castellera 
Plaça de la vila 
Organitza: Pabordes 2011 
 
13:30 h FELICITACIÓ A LES NEUS 
Pati de l’ajuntament 
Organitza: Pabordes 2011 
 
17:30 h CONCERT AMABLE amb l’orquestra MARAVELLA 
Casa d’Empara 
Organitza: Pabordes 2011 
 
18:00 h EXHIBICIÓ de BALLS POPULARS 
Escenari de la plaça de la vila 
Organitza: Agrupació de balls populars i Pabordes 2011 
 
Seguidament...BALLADA de gegants i entremesos 
Organitza: Agrupació de balls populars i Pabordes 2011 
 
20:00 h CONCERT de música catalana amb l’orquestra MARAVELLA 
Plaça del mercat  
Organitza: Pabordes 2011 
21:00 h CERCAVILA del Vot del Poble 
Plaça de la vila. Recorregut: plaça de la Vila, carrer sant Sebastià , plaça dels Carros, carrer de la 
Llibertat, carrer de Tetuan, Rambla Principal i plaça de les Neus 
Organitza: Pabordes 2011 
  
Seguidament...RENOVACIÓ del Vot del Poble 
Plaça de les Neus 
Amb la intervenció de mossèn Lluís Armengol com a rector de Sant Antoni Abat i renovació del Vot 
del Poble a càrrec de l’alcaldessa de Vilanova i la Geltrú, Neus Lloveras i Massana 
 
En acabar...LLANÇAMENT del castell de foc del vot del poble 
Plaça de les Neus 
A càrrec de la Pirotècnia Igual 
Organitza: Pabordes 2011 
 
24:00 h BALL DE FESTA MAJOR amb l’orquestra MARAVELLA 
Plaça del mercat 
Organitza: Pabordes 2011. 
 
24:00 h NIT AMB DJ’S  
Plaça Peixateria 
Organitza: Ateneu- Endimari 
Col·labora: Pabordes 2011 
 
 

 



 

                                                                                                                                                                       

Dissabte 06 d’agost 

 
10:00 h a 14:00 h TROBADA DE COL·LECCIONISTES DE PLAQUES DE CAVA 
Plaça Mirò 
Organitza: Amics plaques de cava de Vilanova i la Geltrú 
Col·labora: Pabordes 2011 
 
19:00 h CERCAVILA de l’IMAGINARI 
Plaça de les Casernes. Recorregut: plaça de les Casernes, plaça Llarga, carrer dels Mercaders, plaça 
de les Cols, carrer de Sant Gregori, rambla Principal, carrer Francesc Macià i plaça de la Vila 
 
Tot seguit...PASSADA de balls de l’IMAGINARI 
Plaça de la Vila 
Organitza: Associació de la Cercavila de l’Imaginari i Pabordes 2011 
 
21:00 h PRESA DE PROCURACIÓ dels Pabordes 2012 i COMIAT dels Pabordes 2011 
Al saló de plens de l’ajuntament 
Organitza: Pabordes 2011 
 
22:00 h AUDICIÓ DE SARDANES amb la Cobla JOVENÍVOLA DE SABADELL 
Plaça de la vila 
Organitza: Pabordes 2011 
 
22:00 h TEATRE AMB L’OBRA LLUNY DE NUUK 
Teatre Principal. Espectacle de pagament � 10€ anticipada i 12€ a taquilla (venda d’entrades al 
costat de la botiga de Festa Major) 
El Rossegall ens representa una obra del català Pere Riera 
Organitza: El Rossegall 
Col·labora: Pabordes 2011 
  
23:11 h BALL de Pabordes 
Plaça del mercat 
Amb FILIPPO LANDINI (Pop Català) i DIJOUS PAELLA (rumba) 
Organitza: Pabordes 2011 
 
 
 
 
 



 

                                                                                                                                                                       

ANNEX III. PLANS D'AUTOPROTECCIÓ ASSOCIATS  
 
 
Els plans d’Autoprotecció corresponents elaborats durant el procés d’implantació d’aquest 
manual són: 
 

• PAU Port Vilanova i La Geltrú. Homologat el 09/07/2009 
• Pla d'Autoprotecció Sala Polivalent Escola Municipal de Música Mestre Montserrat, 

elaborat el 13/11/2002 
• Pla d'Autoprotecció Escola Municipal d'Art i Disseny, elaborat el 24/10/2003 
• Pla d'Autoprotecció Escola Municipal de Música Mestre Montserrat, elaborat el 

03/03/2004 
 Actualitzat el març del 2009. 
• PAU Club Nàutic Vilanova. Homologat el 23/11/2004 
• Pla d'Autoprotecció Edifici Ajuntament, elaborat el 15/06/2004 
• Pla d'Autoprotecció Biblioteca Joan Oliva, elaborat el 13/07/2004 
• Pla d'Autoprotecció Casa Olivella, elaborat el 25/10/2006 i actualitzat Novembre 2008- 

Febrer 2009 
• Pla d'Autoprotecció (II) Sala Polivalent Escola Municipal de Música Mestre Montserrat, 

elaborat el 28/11/2006 
• Pla d'Autoprotecció Oficina Municipal d'Informació i Turisme, elaborat el 13/12/2006 
• Manual d'Autoprotecció Manipulat de Paper i Material, elaborat el 21/08/2007 

 



 

                                                                                                                                                                       

ANNEX IV. FITXES DE DISPOSITIUS DE SEGURETAT I PREVENCIÓ  
 
 
NOM DE L’ACTIVITAT Concerts al Parc de Ribes Roges 

DATA – HORA Dia 29 de juliol a les 24.00 h. i dia 4 d'agost a les 24.00 h. 

ESPAI  Passeig del Carme (esplanada de l’antiga Piscina) 

BREU DESCRIPCIÓ ACTIVITAT 

El dia 29 es farà el concert Manani Rock a càrrec de 4 formacions 
musicals (SU TA GAR; BUGIES; SUÎTE MOMO i NUNCAJAMÁS) El 
dia 4 es realitzarà el tradicional Ball de les 7 hores a càrrec dels grups 
THE AGUATEQUES i RAGGATUNNING, amb un ampli repertori per 
ballar tota la nit. 

ASSISTÈNCIA PREVISTA DURANT 
L’ACTE 

7000/8000 persones (entre els dos concerts) 

ÍNDEX DE RISC Alt (per quantitat i tipologia del públic) 
 
 
 

RECURSOS DE SEGURETAT PREVISTOS 

HUMANS 
Policia Local; Mossos d’Esquadra; Vigilants de Seguretat de 
l’empresa Vigilancia y Sistemas SL; Personal de la Regidoria de 
Cultura 

PERSONES RESPONABLES 

Responsable de la Festa Major: Carme Silvestre (670 911 129)  
Responsable empresa Vigilancia y Sistemas SL: Milagros Cabrera 
(687 825 117) 
Responsable Pabordes: Tomas Salazar (608 007 213) 

TÈCNIC DE CULTURA Tècnic Actes de la Festa Major de l’Ajuntament: 
Alfons Márquez (610 763 205) 

 
SANITARIS (CREU ROJA) 
 

Responsables del preventiu de Creu Roja: 
- Daniel Tienda: 667 170 993 
- Gabriela: 667 170 999 

 
 
 
RISCOS 
PRINCIPALS 

CONSEQÜÈNCIES PROTOCOL D’ACTUACIÓ 

� Mareigs, lipotímies. Avís al servei d’emergències 
� Baralles i desordres Intervenció de la Policia Local en coordinació amb els 

Mossos d’Esquadra. 
� Saturació dels 

accessos en vehicle 
o a peu en l’entorn 
del nucli urbà 

Intervenció de la Policia Local amb efectius i el vehicle 
d’atestats 

� Aglomeració de 
públic 

� Extravio de persones  • Trasllat de la persona a l’Ajuntament. 
• Recollida d’informació i comunicació a la Policia Local. 
• Utilització de la megafonia si s’escau. 
• Protocol de trucades: Policia Local, Creu Roja, 

responsables Cultura. 
• En cas de trobada de la persona, tornar a comunicar 

amb la Policia Local. 
� Contusions Avís al servei d’emergències � Caiguda de 

persones al 
mateix nivell. 

� Caiguda 
d’objectes 
despresos. 

� Traumatisme greu Avís al servei d’emergències 



 

                                                                                                                                                                       

Avís al servei d’emergències � Intoxicació per 
consum de 
substàncies 

 

� Mareigs, desmais, 
coma etílic 

� Baralles i desordres Avís a la Policia Local 

 
 
 
 
MESURES PREVENTIVES ESPECÍFIQUES 
 
►Durant el ball hi haurà 4 agents de la Policia Local 
►Recordar que en cas d’emergència, els policies que estan de servei ordinari poden dirigir-se a la zona. 
►Hi hauran 6 vigilants de seguretat 
►Hi haurà 2 extintors portàtils de pols polivalent 21A-113B situats a l’interior de la furgoneta de l’organització 
la qual estarà prop de la zona de l’escenari. Tot el personal de l’organització n’estarà assabentat. 
►Al costat de la taula de so hi haurà 1 extintor portàtil de CO2 . Tot el personal de l’organització n’estarà 
assabentat 
►Totes les persones de l’organització hauran de disposar d’una armilla reflectant. En cas d’emergència, 
hauran de posar-se-la per tal d’identificar-se. 
► Caldrà disposar d’un megàfon per tal de poder donar qualsevol ordre en cas d’emergència i hi hagi fallada 
general de subministrament elèctric. Aquest megàfon estarà a disposició de l’organització i localitzable a 
l’interior de la furgoneta. 
► Es compta amb 2 alfes de Creu Roja (ambulàncies) per cobrir les incidències derivades de l’acte (si es 
produís un altre tipus d’emergència mèdica, s’avisaria al 112) 
► També es compta amb un Hospital de Campanya de Creu Roja. Aquest estarà situat al Passeig de Ribes 
Roges enfront de Pasífae. 
 
 
 
 
 
DAVANT D’UN ACCIDENT 1r FASE 

QUI? QUÈ? 

Qualsevol tècnic de 
l’Ajuntament o personal 
de l’organització 
(Pabordes) 

- Avisa al responsable de l’Ajuntament de guàrdia de l’accident. 
- D’inici al final els 2 concerts: David Domingo (608 916 932)  
- De 01 a 03 hores concert Manani Rock: Alfons Márquez (610 763 205) 
- De 23 a 01 hores Ball 7 hores: Carme Silvestre (670 911 129) 

Responsable de 
l’Ajuntament 

- Avisa a la Policia Local (092 o 93 810 66 66) i el telèfon únic d’emergència 
112 

La resta de 
l’organització 
(pabordes...) 

Tècnics Ajuntament 

- Mirar d’allunyar les persones del voltant, mentre es va a buscar l’extintor 
que es troba a l’interior de la furgoneta i s’intenta sufocar l’incendi. 

 
- S’identificaran mitjançant armilles reflectants que hauran de tenir al seu 

abast. 

 
 
 
 
DAVANT D’UN ACCIDENT 2n FASE  

QUI? QUÈ? 

Responsable de 
l’Ajuntament 

- Dóna l’ordre d’evacuació de l’espai mitjançant el megàfon (que es troba 
localitzat a la furgoneta de l’organització) 

- Davant la magnitud que ha près l’emergència (incèndi de l’escenari,...) es 
truca al 112 facilitant les noves dades. 



 

                                                                                                                                                                       

La resta de 
l’organització 
(pabordes...) 

Tècnics Ajuntament 

- S’ajudarà a evacuar a les persones que es troben a l’espai del concert, 
encaminant-les a la dispersió i evitant col·lapsar la Rambla Lluís 
Companys (entrada bombers) 

- Els electricistes de l’ajuntament seran els encarregats de desconnectar 
l’alimentació elèctrica de l’espai, en cas d’emergència 

 
 

PABORDES 
NOM I COGNOMS TELÈFON 

Tomàs Salazar Lafuente 608 007 213 
Elisabet Llambrich Moreno 687 911 827 – 93 893 42 19 
Iolanda López Castro 618 719 917 – 93 893 31 91 
Joan Antoni Artigas Besabes 600 258 504 – 93 815 28 91 
Montserrat Guasch Sastre 627 940 054 – 93 893 17 40 
Carme Gatell Carbó 617 322 544 
Maite Morillas Montané 625 638 527 – 93 893 19 26 
 
 
 
 
NOM DE L’ACTIVITAT Correfoc (Festa Major de Vilanova i la Geltrú) 

DATA – HORA Dia 29 de juliol de 22:00 a 23:45 h. 

ESPAI (recorregut) 

Pl. de les Neus, C/ de la Bomba, Pl. de St. Antoni, C/ de l'Eglésia, Pl. 
Pau Casals, C/ Sant Antoni,  Pl. Llarga, C/ dels Mercaders, Pl. de les 
Cols, C/ de St. Gregori, Rbla. Principal, C/ de Cristòfol Colom, C/ de 
Sant Felip, C/ de la Fruita i Pl. de la Vila. 

BREU DESCRIPCIÓ ACTIVITAT 

Diables desfilant pels carrers de la vila ballant entre focs artificials. 
També hi participen els dracs de Vilanova i el de la Geltrú. Enguany, a 
banda de les colles de la ciutat, hi són convidades: els diables de 
Tarragona i els de Cervera. 

ASSISTÈNCIA PREVISTA DURANT 
ACTE 

8700 (entre participants i observadors) 

ÍNDEX DE RISC Alt (per quantitat i tipologia de públic i actes amb foc) 
 
 

RECURSOS DE SEGURETAT PREVISTOS 

HUMANS 
Policia Local; Mossos d’Esquadra; Vigilants de Seguretat de 
l’empresa Vigilancia y Sistemas SL; Personal de la Regidoria de 
Cultura 

PERSONES RESPONABLES 

Responsable de la Festa Major: Carme Silvestre (670 911 129)  
Responsable empresa Vigilancia y Sistemas SL: Milagros Cabrera 
(687 825 117) 
Responsable Pabordes:Tomas Salazar (608 007 213) 

TÈCNIC DE CULTURA Tècnic Actes de la Festa Major de l’Ajuntament: 
Alfons Márquez (610 763 205) 

 
SANITARIS (CREU ROJA) 
 

Responsables del preventiu de Creu Roja: 
- Daniel Tienda: 667 170 993 
- Gabriela: 667 170 999 

 
 
 
 



 

                                                                                                                                                                       

 
RISCOS 
PRINCIPALS 

CONSEQÜÈNCIES PROTOCOL D’ACTUACIÓ 

� Mareigs, lipotímies. Avís al servei d’emergències (112) 
� Baralles i desordres Intervenció de la Policia Local en coordinació amb els 

Mossos d’Esquadra. 
� Saturació dels 

accessos en vehicle 
o a peu en l’entorn 
del nucli urbà 

Intervenció de la Policia Local amb efectius i el vehicle 
d’atestats 

� Aglomeració de 
públic 

� Extravio de persones 
i infants 

• Trasllat de la persona a l’Ajuntament. 
• Recollida d’informació i comunicació a la Policia Local. 
• Utilització de la megafonia si s’escau. 
• Protocol de trucades: Policia Local, Creu Roja, 

responsables Cultura. 
• En cas de trobada de la persona, tornar a comunicar 

amb la Policia Local. 
� Contusions 
� Fractures 

Avís al servei d’emergències (112) � Caiguda de 
persones al 
mateix nivell. 

� Caiguda 
d’objectes 
despresos. 

� Traumatisme greu Avís al servei d’emergències (112) 

� Caiguda 
d’objectes 
despresos 
(p.ex. vidres). 

� Traumatisme greu • Acordonament de la zona afectada per part de la 
Policia Local 

• Avís a serveis de neteja municipals.  
• Avís a bombers en cas necessari (retirada de vidres de 

les façanes). 
• Intervenció del retén de Creu Roja, trasllat o 

mobilització de la UM mòbil situada i evacuació a 
l’Hospital. 

� Projecció 
d’espurnes. 

� Contactes 
tèrmics. 

� Cremades Intervenció del retén de Creu Roja, trasllat a la UM mòbil. 

� Explosions. 
� Conats 

d’incendi / 
Incendis. 

� Cremades greus, 
traumatisme sonor, 
politraumatismes, 
intoxicacions greus. 

Conat d’incendi: 
• Intervenció amb extintors per part de la Policia Local 

responsables de cultura/responsables colles. 
Incendi / Explosió: 
• Trucada telefònica al 112 
• Aturada de l’activitat per part dels responsables de 

cultura i Policia Local. 
• Acordonament d’una zona de seguretat per part de la 

Policia Local. 
• Ubicació dels ferits dins del cordó de seguretat. 
• Classificació dels ferits en funció de la gravetat (retén 

de la Creu Roja fins arribada SEM) 
• Protocol de trucades telefòniques (Policia Local):  
• Mobilització d’ambulàncies Creu Roja fins arribada 

SEM 
• Avís urgències Hospital. 
• Avís tècnic Protecció Civil, avís CECAT (93 5517285) 
• Evacuació ferits a l’Hospital (fins arribada SEM) 
• Activació del PEM Festa Major en ALERTA O 

EMERGÈNCIA 
 
 
 



 

                                                                                                                                                                       

MESURES PREVENTIVES ESPECÍFIQUES 
 
►Al marge dels motoristes de la Policia Local que piloten el recorregut, es situen 3 policies a les cruïlles on 
es realitzen els actes.  
►També es situen 2 agents a la Plaça de les Neus. 
►Recordar que en cas d’emergència, els policies que estan de servei ordinari poden dirigir-se a la zona. 
►Caldrà que l’organització recordi els consells d’autoprotecció per als participants així com la conducta que 
han de tenir vers les persones espectadores i els béns. 
►Caldrà recordar als participants que mai s’ha de mullar la pòlvora.  
►Caldrà que a la recepció de l’Ajuntament hi hagi extintors d’aigua pulveritzada en cas de cremada de vestit 
o pell. 
►Caldrà que a la recepció de l’Ajuntament hi hagi extintors de pols polivalent 21A-113B per poder sufocar un 
un conat d’incendi. 
►Durant el recorregut caldria dotar d’algun extintor portàtil d’aigua pulvoritzada per si crema algun vestit dels 
participants i/o espectadors, així com de pols polivalent d’eficàcia 21A-113B per a la resta de conats d’incendi 
que es puguin produir pel circuit.  
►Hi haurà 1ambulància de la Creu Roja a la sortida (Pl. de les Neus) i 1 a l’arribada (Pl. de la Vila) 
►Si es produís un accident per al qual fos necessària la intervenció dels bombers, caldria evacuar la Plaça 
de la Vila. El missatge el donaria el responsable de Cultura mitjançant micròfon i es donaria la consigna de no 
evacuar per Francesc Macià, ja que és l’entrada dels mitjans externs. 
 
PERSONES REFERENTS EN AQUEST ACTE 
 
NOM I COGNOMS 

 
TELÈFON 

 
Alfons Márquez 

 
610 763 205 

 
Carme Silvestre 

 
670 911 129 

 
 
 
 
NOM DE L’ACTIVITAT Diada castellera 

DATA – HORA Dia 30 de juliol a les 19.00 h. 

ESPAI  Plaça de la Vila 
BREU DESCRIPCIÓ ACTIVITAT: Exhibició de diferents colles. 
ASSISTÈNCIA PREVISTA DURANT 
ACTE 

4000 

ÍNDEX DE RISC Alt (per quantitat de públic) 
 

RECURSOS DE SEGURETAT PREVISTOS 

HUMANS 
Policia Local; Mossos d’Esquadra; Vigilants de Seguretat de 
l’empresa Vigilancia y Sistemas SL; Personal de la Regidoria de 
Cultura 

PERSONES RESPONABLES 

Responsable de la Festa Major: Carme Silvestre (670 911 129)  
Responsable empresa Vigilancia y Sistemas SL: Milagros Cabrera 
(687 825 117) 
Responsable Pabordes: Montserrat Guasch (627 940 054) 

TÈCNIC DE CULTURA Tècnic Actes de la Festa Major de l’Ajuntament: 
Alfons Márquez (610 763 205) 

 
SANITARIS (CREU ROJA) 
 

Responsables del preventiu de Creu Roja: 
- Daniel Tienda: 667 170 993 
- Gabriela: 667 170 999 

 
 
 



 

                                                                                                                                                                       

RISCOS 
PRINCIPALS 

CONSEQÜÈNCIES PROTOCOL D’ACTUACIÓ 

� Mareigs, lipotímies Intervenció del retén de Creu Roja i trasllat al centre 
hospitalari més proper si s’escau. 

� Baralles i desordres Intervenció de la Policia Local en coordinació amb els 
Mossos d’Esquadra. 

� Saturació dels 
accessos en vehicle 
o a peu en l’entorn 
del nucli urbà 

Intervenció de la Policia Local amb efectius i el vehicle 
d’atestats 

� Aglomeració de 
públic 

� Extravio de persones 
i infants 

• Trasllat de la persona a l’Ajuntament. 
• Recollida d’informació i comunicació a la Policia Local. 
• Utilització de la megafonia si s’escau. 
• Protocol de trucades: Policia Local, Creu Roja, 

responsables Cultura. 
• En cas de trobada de la persona, tornar a comunicar 

amb la Policia Local. 
� Contusions Intervenció del retén de Creu Roja trasllat a la UM mòbil � Caiguda de 

persones al 
mateix nivell. 

� Caiguda 
d’objectes 
despresos. 

� Traumatisme greu Intervenció del retén de Creu Roja trasllat o mobilització de 
la UM mòbil i evacuació a l’Hospital. 

� Caiguda 
d’objectes 
despresos 
(p.ex. vidres). 

� Traumatisme greu • Acordonament de la zona afectada per part de la 
Policia Local 

• Avís a serveis de neteja municipals.  
• Avís a bombers en cas necessari (retirada de vidres de 

les façanes). 
• Intervenció del retén de Creu Roja, trasllat o 

mobilització de la UM mòbil situada i evacuació a 
l’Hospital. 

MESURES PREVENTIVES ESPECÍFIQUES 
 
►Es situen 4 policies locals als accessos i a la mateixa Plaça. 
►Entre C/ Col·legi i C/ Sant Sebastià es situen 2 unitats mòbils de la Creu Roja. 
►A la recepció de l’Ajuntament hi haurà 2 extintors d’aigua pulveritzada i 2 de pols polivalent 21A-113B 
►Si es produís un accident per al qual fos necessària la intervenció dels bombers, caldria evacuar la Plaça 
de la Vila. El missatge el donaria el responsable de Cultura mitjançant micròfon i es donaria la consigna de no 
evacuar per Francesc Macià, ja que és l’entrada dels mitjans externs. 
►Els membres de l’organització, si es produís l’extrem anterior, caldrien identificar-se amb armilla reflectant. 
 
 
 
 
NOM DE L’ACTIVITAT Espectacle infantil “a ballar toquen” 

DATA – HORA Dia 30 juliol a les 18.00 h. 

ESPAI  Plaça Charlie Rivel 
BREU DESCRIPCIÓ ACTIVITAT Espectacle de ball infantil amb molta animació.  
ASSISTÈNCIA PREVISTA DURANT 
ACTE 

700 

ÍNDEX DE RISC Alt (per tipologia de públic) 
 
 

RECURSOS DE SEGURETAT PREVISTOS 

HUMANS 
Policia Local; Mossos d’Esquadra; Vigilants de Seguretat de 
l’empresa Vigilancia y Sistemas SL; Personal de la Regidoria de 
Cultura 



 

                                                                                                                                                                       

PERSONES RESPONABLES 

Responsable de la Festa Major: Carme Silvestre (670 911 129)  
Responsable empresa Vigilancia y Sistemas SL: Milagros Cabrera 
(687 825 117) 
Responsable Pabordes: Montserrat Guasch (627 940 054) 

TÈCNIC DE CULTURA Tècnic Actes de la Festa Major de l’Ajuntament: 
Alfons Márquez (610 763 205) 

 
SANITARIS (CREU ROJA) 
 

Responsables del preventiu de Creu Roja: 
- Daniel Tienda: 667 170 993 
- Gabriela: 667 170 999 

 
RISCOS 
PRINCIPALS 

CONSEQÜÈNCIES PROTOCOL D’ACTUACIÓ 

� Mareigs, lipotímies. Avís al servei d’emergències 
� Baralles i desordres Intervenció de la Policia Local en coordinació amb els 

Mossos d’Esquadra. 
� Saturació dels 

accessos en vehicle 
o a peu en l’entorn 
del nucli urbà 

Intervenció de la Policia Local amb efectius i el vehicle 
d’atestats 

� Aglomeració de 
públic 

� Extravio de persones 
i infants 

• Trasllat de la persona a la Prefectura de la PL (C/ del 
Pare Garí, 72) Si es trobés lluny de la Prefectura, dur-
lo a l’Ajuntament i: 

• Recollida d’informació i comunicació a la Policia Local. 
• Utilització de la megafonia si s’escau. 
• Protocol de trucades: Policia Local, Creu Roja, 

responsables Cultura. 
• En cas de trobada de la persona, tornar a comunicar 

amb la Policia Local. 
� Contusions Avís al servei d’emergències � Caiguda de 

persones al 
mateix nivell. 

� Caiguda 
d’objectes 
despresos. 

� Traumatisme greu Avís al servei d’emergències 

 
MESURES PREVENTIVES ESPECÍFIQUES 
►Durant l’espectacle infantil es situen 2 agents de la Policia Local a la Plaça Charlie Rivel. 
►Recordar que en cas d’emergència, els policies que estan de servei ordinari poden dirigir-se a la zona. 
►Caldrà situar un extintor de pols polivalent d’eficàcia 21A-113B al costat de l’escenari. 
►En cas que fos necessari evacuar parcialment o totalment la Plaça caldrà que les persones pertanyents a 
l’organització es posin l’armilla reflectant per tal d’identificar-se. 
►A la Plaça hi haurà 1 ambulància de la Creu Roja. 
 
PERSONES REFERENTS EN AQUEST ACTE 
 
NOM I COGNOMS 

 
TELÈFON 

 
Sole Fernández 

 
627 156 981 

 
 
 
 
NOM DE L’ACTIVITAT Espectacle infantil “La fàbrica de la música” 

DATA – HORA Dia 31 juliol a les 18.00 h. 

ESPAI  Plaça de la Mediterrància 

BREU DESCRIPCIÓ ACTIVITAT Animació musical basada en una llegenda que parla sobre un poble 
on no existia la música i cinc noiets la van portar  



 

                                                                                                                                                                       

ASSISTÈNCIA PREVISTA DURANT 
ACTE 

700 

ÍNDEX DE RISC Alt (per tipologia de públic) 
 

RECURSOS DE SEGURETAT PREVISTOS 

HUMANS 
Policia Local; Mossos d’Esquadra; Vigilants de Seguretat de 
l’empresa Vigilancia y Sistemas SL; Personal de la Regidoria de 
Cultura 

PERSONES RESPONABLES 

Responsable de la Festa Major: Carme Silvestre (670 911 129)  
Responsable empresa Vigilancia y Sistemas SL: Milagros Cabrera 
(687 825 117) 
Responsable Pabordes: Montserrat Guasch (627 940 054) 

TÈCNIC DE CULTURA Tècnic Actes de la Festa Major de l’Ajuntament: 
Alfons Márquez (610 763 205) 

 
SANITARIS (CREU ROJA) 
 

Responsables del preventiu de Creu Roja: 
- Daniel Tienda: 667 170 993 
- Gabriela: 667 170 999 

 
 
RISCOS 
PRINCIPALS 

CONSEQÜÈNCIES PROTOCOL D’ACTUACIÓ 

� Mareigs, lipotímies. Avís al servei d’emergències 
� Baralles i desordres Intervenció de la Policia Local en coordinació amb els 

Mossos d’Esquadra. 
� Saturació dels 

accessos en vehicle 
o a peu en l’entorn 
del nucli urbà 

Intervenció de la Policia Local amb efectius i el vehicle 
d’atestats 

� Aglomeració de 
públic 

� Extravio de persones 
i infants 

• Trasllat de la persona a la Prefectura de la PL (C/ del 
Pare Garí, 72) Si es trobés lluny de la Prefectura, dur-
lo a l’Ajuntament i: 

• Recollida d’informació i comunicació a la Policia Local. 
• Utilització de la megafonia si s’escau. 
• Protocol de trucades: Policia Local, Creu Roja, 

responsables Cultura. 
• En cas de trobada de la persona, tornar a comunicar 

amb la Policia Local. 
� Contusions Avís al servei d’emergències � Caiguda de 

persones al 
mateix nivell. 

� Caiguda 
d’objectes 
despresos. 

� Traumatisme greu Avís al servei d’emergències 

MESURES PREVENTIVES ESPECÍFIQUES 
►Durant l’espectacle infantil es situen 2 agents de la Policia Local a la Plaça de la Mediterrània. 
►Recordar que en cas d’emergència, els policies que estan de servei ordinari poden dirigir-se a la zona. 
►Caldrà situar un extintor de pols polivalent d’eficàcia 21A-113B al costat de l’escenari. 
►En cas que fos necessari evacuar parcialment o totalment la Plaça caldrà que les persones pertanyents a 
l’organització es posin l’armilla reflectant per tal d’identificar-se. 
►A la Plaça hi haurà 1 ambulància de la Creu Roja. 
PERSONES REFERENTS EN AQUEST ACTE 
 
NOM I COGNOMS 

 
TELÈFON 

 
Carme Silvestre 

 
670 911 129 

 
 
 



 

                                                                                                                                                                       

NOM DE L’ACTIVITAT Espectacle infantil “El botí de Martinet” 

DATA – HORA Dia 1 d’agost a les 19.00 h. 

ESPAI  Plaça de les Cols 

BREU DESCRIPCIÓ ACTIVITAT Titelles Guinyol DIDÖ. Els titelles clouen la funció escenificant la 
cercavila de Festa Major de vilanova  

ASSISTÈNCIA PREVISTA DURANT 
ACTE 

700 

ÍNDEX DE RISC Alt (per tipologia de públic) 
 
 

RECURSOS DE SEGURETAT PREVISTOS 

HUMANS 
Policia Local; Mossos d’Esquadra; Vigilants de Seguretat de 
l’empresa Vigilancia y Sistemas SL; Personal de la Regidoria de 
Cultura 

PERSONES RESPONABLES 

Responsable de la Festa Major: Carme Silvestre (670 911 129)  
Responsable empresa Vigilancia y Sistemas SL: Milagros Cabrera 
(687 825 117) 
Responsable Pabordes: Montserrat Guasch (627 940 054) 

TÈCNIC DE CULTURA Tècnic Actes de la Festa Major de l’Ajuntament: 
Alfons Márquez (610 763 205) 

 
SANITARIS (CREU ROJA) 
 

Responsables del preventiu de Creu Roja: 
- Daniel Tienda: 667 170 993 
- Gabriela: 667 170 999 

 
 
RISCOS 
PRINCIPALS 

CONSEQÜÈNCIES PROTOCOL D’ACTUACIÓ 

� Mareigs, lipotímies. Avís al servei d’emergències 
� Baralles i desordres Intervenció de la Policia Local en coordinació amb els 

Mossos d’Esquadra. 
� Saturació dels 

accessos en vehicle 
o a peu en l’entorn 
del nucli urbà 

Intervenció de la Policia Local amb efectius i el vehicle 
d’atestats 

� Aglomeració de 
públic 

� Extravio de persones 
i infants 

• Trasllat de la persona a la recepció del’Ajuntament i: 
• Recollida d’informació i comunicació a la Policia Local. 
• Utilització de la megafonia si s’escau. 
• Protocol de trucades: Policia Local, Creu Roja, 

responsables Cultura. 
• En cas de trobada de la persona, tornar a comunicar 

amb la Policia Local. 
� Contusions Avís al servei d’emergències � Caiguda de 

persones al 
mateix nivell. 

� Caiguda 
d’objectes 
despresos. 

� Traumatisme greu Avís al servei d’emergències 

 
 
MESURES PREVENTIVES ESPECÍFIQUES 
 
►Durant l’espectacle infantil es situen 2 agents de la Policia Local a la Plaça de les Cols. 
►Recordar que en cas d’emergència, els policies que estan de servei ordinari poden dirigir-se a la zona. 
►Caldrà situar un extintor de pols polivalent d’eficàcia 21A-113B al costat de l’escenari. 
►En cas que fos necessari evacuar parcialment o totalment la Plaça caldrà que les persones pertanyents a 
l’organització es posin l’armilla reflectant per tal d’identificar-se. 
►A la Plaça hi haurà 1 ambulància de la Creu Roja. 



 

                                                                                                                                                                       

 
PERSONES REFERENTS DURANT L’ACTE ACTE 
NOM I COGNOMS TELÈFON 

 
Alfons Márquez 

 
610 763 205 

 
 
 
 
 

NOM DE L’ACTIVITAT 
Espectacle infantil “Jocs al carrers amb Androxocs i 
Andròmines” 

DATA – HORA Dia 2 d’agost a les 18.00 h. 

ESPAI  Plaça de les Neus 

BREU DESCRIPCIÓ ACTIVITAT Aparells realitzats aprofitant materials, treballats a mà i respectant al 
màxim el medi ambient  

ASSISTÈNCIA PREVISTA DURANT 
ACTE 

700 

ÍNDEX DE RISC Alt (per tipologia de públic) 
 

RECURSOS DE SEGURETAT PREVISTOS 

HUMANS 
Policia Local; Mossos d’Esquadra; Vigilants de Seguretat de 
l’empresa Vigilancia y Sistemas SL; Personal de la Regidoria de 
Cultura 

PERSONES RESPONABLES 

Responsable de la Festa Major: Carme Silvestre (670 911 129)  
Responsable empresa Vigilancia y Sistemas SL: Milagros Cabrera 
(687 825 117) 
Responsable Pabordes: Montserrat Guasch (627 940 054) 

TÈCNIC DE CULTURA Tècnic Actes de la Festa Major de l’Ajuntament: 
Alfons Márquez (610 763 205) 

 
SANITARIS (CREU ROJA) 
 

Responsables del preventiu de Creu Roja: 
- Daniel Tienda: 667 170 993 
- Gabriela: 667 170 999 

 
RISCOS 
PRINCIPALS 

CONSEQÜÈNCIES PROTOCOL D’ACTUACIÓ 

� Mareigs, lipotímies. Avís al servei d’emergències 
� Baralles i desordres Intervenció de la Policia Local en coordinació amb els 

Mossos d’Esquadra. 
� Saturació dels 

accessos en vehicle 
o a peu en l’entorn 
del nucli urbà 

Intervenció de la Policia Local amb efectius i el vehicle 
d’atestats 

� Aglomeració de 
públic 

� Extravio de persones 
i infants 

• Trasllat de la persona a l’Ajuntament i: 
• Recollida d’informació i comunicació a la Policia Local. 
• Utilització de la megafonia si s’escau. 
• Protocol de trucades: Policia Local, Creu Roja, 

responsables Cultura. 
• En cas de trobada de la persona, tornar a comunicar 

amb la Policia Local. 
� Contusions Avís al servei d’emergències � Caiguda de 

persones al 
mateix nivell. 

� Caiguda 
d’objectes 
despresos. 

� Traumatisme greu Avís al servei d’emergències 



 

                                                                                                                                                                       

MESURES PREVENTIVES ESPECÍFIQUES 
 
►Durant l’espectacle infantil es situen 2 agents de la Policia Local a la Plaça de les Neus. 
►Recordar que en cas d’emergència, els policies que estan de servei ordinari poden dirigir-se a la zona. 
►Caldrà situar un extintor de pols polivalent d’eficàcia 21A-113B al costat de l’escenari. 
►En cas que fos necessari evacuar parcialment o totalment la Plaça caldrà que les persones pertanyents a 
l’organització es posin l’armilla reflectant per tal d’identificar-se. 
►A la Plaça hi haurà 1 ambulància de la Creu Roja. 
PERSONES REFERENTS DURANT L’ACTE 
 
NOM I COGNOMS  

 
TELÈFON 

 
Sole Fernández 

 
627 156 981 

 
 
 
NOM DE L’ACTIVITAT Llançament dels 12 morterets 

DATA – HORA Dia 4 d'agost a les 12.00 h. 

ESPAI  Plaça de la Vila 

BREU DESCRIPCIÓ ACTIVITAT: Llançament de dotze morterets amb traques de “xinos” i tot seguit 
repic de campanes de totes les esglésies de la ciutat. 

ASSISTÈNCIA PREVISTA DURANT 
ACTE 

3500 

ÍNDEX DE RISC Alt (per quantitat de públic i actes de foc) 
 

RECURSOS DE SEGURETAT PREVISTOS 

HUMANS 
Policia Local; Mossos d’Esquadra; Vigilants de Seguretat de 
l’empresa Vigilancia y Sistemas SL; Personal de la Regidoria de 
Cultura 

PERSONES RESPONABLES 

Responsable de la Festa Major: Carme Silvestre (670 911 129)  
Responsable empresa Vigilancia y Sistemas SL: Milagros Cabrera 
(687 825 117) 
 

TÈCNIC DE CULTURA Tècnic Actes de la Festa Major de l’Ajuntament: 
Alfons Márquez (610 763 205) 

 
SANITARIS (CREU ROJA) 
 

Responsables del preventiu de Creu Roja: 
- Daniel Tienda: 667 170 993 
- Gabriela: 667 170 999 

 
RISCOS 
PRINCIPALS 

CONSEQÜÈNCIES PROTOCOL D’ACTUACIÓ 

� Mareigs, lipotímies. Avís al servei d’emergències 
� Baralles i desordres Intervenció de la Policia Local en coordinació amb els 

Mossos d’Esquadra. 
� Saturació dels 

accessos en vehicle 
o a peu en l’entorn 
del nucli urbà 

Intervenció de la Policia Local amb efectius i el vehicle 
d’atestats 

� Aglomeració de 
públic 

� Extravio de persones 
i infants 

• Trasllat de la persona a l’Ajuntament. 
• Recollida d’informació i comunicació a la Policia Local. 
• Utilització de la megafonia si s’escau. 
• Protocol de trucades: Policia Local, Creu Roja, 

responsables Cultura. 
• En cas de trobada de la persona, tornar a comunicar 

amb la Policia Local. 



 

                                                                                                                                                                       

RISCOS 
PRINCIPALS 

CONSEQÜÈNCIES PROTOCOL D’ACTUACIÓ 

� Contusions Avís al servei d’emergències � Caiguda de 
persones al 
mateix nivell. 

� Caiguda 
d’objectes 
despresos. 

� Traumatisme greu Avís al servei d’emergències 

� Caiguda 
d’objectes 
despresos 
(p.ex. vidres). 

� Traumatisme greu • Acordonament de la zona afectada per part de la 
Policia Local 

• Avís a serveis de neteja municipals.  
• Avís a bombers en cas necessari (retirada de vidres de 

les façanes). 
• Intervenció del retén de Creu Roja, trasllat o 

mobilització de la UM mòbil situada i evacuació a 
l’Hospital. 

� Projecció 
d’espurnes. 

� Contactes 
tèrmics. 

� Cremades lleus Intervenció del retén de Creu Roja, trasllat a la UM mòbil. 

� Explosions. 
� Conats 

d’incendi / 
Incendis. 

� Cremades greus, 
traumatisme sonor, 
politraumatismes, 
intoxicacions greus. 

Conat d’incendi: 
• Intervenció amb extintors per part de la Policia Local 

responsables de cultura/responsables colles. 
Incendi / Explosió: 
• Avís al 112 
• Aturada de l’activitat per part dels responsables de 

cultura i Policia Local. 
• Acordonament d’una zona de seguretat per part de la 

Policia Local. 
• Ubicació dels ferits dins del cordó de seguretat. 
• Classificació dels ferits en funció de la gravetat (retén 

de la Creu Roja mentre no arribi SEM). 
• Protocol de trucades telefòniques (Policia Local):  
• Mobilització d’ambulàncies Creu Roja, mentre no arribi 

SEM 
• Avís urgències Hospital. 
• Avís tècnic Protecció Civil, avís CECAT (93 5517285) 
• Evacuació ferits a l’Hospital. 
• Activació del PEM Festa Major en ALERTA o 

EMERGÈNCIA 
 
 
 
MESURES PREVENTIVES ESPECÍFIQUES 
 
►Es situen 2 Policies Locals al voltant de la Plaça de la Vila. 
►Recordar que en cas d’emergència, els policies que estan de servei ordinari poden dirigir-se a la zona. 
►Una unitat mòbil de la Creu Roja estarà situada entre C/ Col·legi i Sant Sebastià. 
►A la recepció de l’Ajuntament hi haurà 2 extintors d’aigua pulveritzada. 
►A la recepció de l’Ajuntament hi haurà 2 extintors de pols polivalent 21A-113B 
►Si es produís un accident per al qual fos necessària la intervenció dels bombers, caldria evacuar la Plaça 
de la Vila. El missatge el donaria el responsable de Cultura mitjançant micròfon i es donaria la consigna de no 
evacuar per Francesc Macià, ja que és l’entrada dels mitjans externs. 
►Els membres de l’organització, si es produís l’extrem anterior, caldrien identificar-se amb armilla reflectant. 
 
 
 
 



 

                                                                                                                                                                       

PABORDES - PERSONES REFERENTS DURANT L’ACTE 
NOM I COGNOMS TELÈFON 

Tomàs Salazar Lafuente 608 007 213 
Elisabet Llambrich Moreno 687 911 827 – 93 893 42 19 
Iolanda López Castro 618 719 917 – 93 893 31 91 
Joan Antoni Artigas Besabes 600 258 504 – 93 815 28 91 
Montserrat Guasch Sastre 627 940 054 – 93 893 17 40 
Carme Gatell Carbó 617 322 544 
Maite Morillas Montané 625 638 527 – 93 893 19 26 
 
 
 
 
 
NOM DE L’ACTIVITAT Cercavila de la Vigília 

DATA – HORA Dia 4 d'agost a partir de les 18.30 hores. 

ESPAI (recorregut) 
Pl. de les Casernes, Pl. Llarga, C/ dels Mercaders, Pl. de les Cols, C/ 
de St. Gregori, Pl. de les Neus, Rbla. Principal, C/ de l’Almirall Colom, 
Pl. dels Carros, C/ de St. Sebastià i Pl. de la Vila 

BREU DESCRIPCIÓ ACTIVITAT Cercavila amb diferents balls populars, bestiari, gegants, diables, 
dracs, etc. 

ASSISTÈNCIA PREVISTA DURANT 
ACTE 

14000 

ÍNDEX DE RISC Alt (per quantitat de públic i foc esporàdic) 
 

RECURSOS DE SEGURETAT PREVISTOS 

HUMANS 
Policia Local; Mossos d’Esquadra; Vigilants de Seguretat de 
l’empresa Vigilancia y Sistemas SL; Personal de la Regidoria de 
Cultura 

PERSONES RESPONABLES 

Responsable de la Festa Major: Carme Silvestre (670 911 129)  
Responsable empresa Vigilancia y Sistemas SL: Milagros Cabrera 
(687 825 117) 
Responsable Pabordes: Elisabet Llambrich (687 911 827) 

TÈCNIC DE CULTURA Tècnic Actes de la Festa Major de l’Ajuntament: 
Alfons Márquez (610 763 205) 

 
SANITARIS (CREU ROJA) 
 

Responsables del preventiu de Creu Roja: 
- Daniel Tienda: 667 170 993 
- Gabriela: 667 170 999 

 
RISCOS 
PRINCIPALS 

CONSEQÜÈNCIES PROTOCOL D’ACTUACIÓ 

� Mareigs, lipotímies. Avís al servei d’emergències (112) 
� Baralles i desordres Intervenció de la Policia Local en coordinació amb els 

Mossos d’Esquadra. 
� Saturació dels 

accessos en vehicle 
o a peu en l’entorn 
del nucli urbà 

Intervenció de la Policia Local amb efectius i el vehicle 
d’atestats 

� Aglomeració de 
públic 

� Extravio de persones 
i infants 

• Trasllat de la persona a l’Ajuntament. 
• Recollida d’informació i comunicació a la Policia Local. 
• Utilització de la megafonia si s’escau. 
• Protocol de trucades: Policia Local, Creu Roja, 

responsables Cultura. 
• En cas de trobada de la persona, tornar a comunicar 

amb la Policia Local. 



 

                                                                                                                                                                       

RISCOS 
PRINCIPALS 

CONSEQÜÈNCIES PROTOCOL D’ACTUACIÓ 

� Contusions Avís al servei d’emergències � Caiguda de 
persones al 
mateix nivell. 

� Caiguda 
d’objectes 
despresos. 

� Traumatisme greu Avís al servei d’emergències 

� Caiguda 
d’objectes 
despresos 
(p.ex. vidres). 

� Traumatisme greu • Acordonament de la zona afectada per part de la 
Policia Local 

• Avís a serveis de neteja municipals.  
• Avís a bombers en cas necessari (retirada de vidres de 

les façanes). 
• Intervenció del retén de Creu Roja, trasllat o 

mobilització de la UM mòbil situada i evacuació a 
l’Hospital 

� Projecció 
d’espurnes. 

� Contactes 
tèrmics. 

� Cremades lleus Intervenció del retén de Creu Roja, trasllat a la UM mòbil. 

� Explosions. 
� Conats 

d’incendi / 
Incendis. 

� Cremades greus, 
traumatisme sonor, 
politraumatismes, 
intoxicacions greus. 

Conat d’incendi: 
• Intervenció amb extintors per part de la Policia Local 

responsables de cultura/responsables colles. 
Incendi / Explosió: 
• Avís al 112 
• Aturada de l’activitat per part dels responsables de 

cultura i Policia Local. 
• Acordonament d’una zona de seguretat per part de la 

Policia Local. 
• Ubicació dels ferits dins del cordó de seguretat. 
• Classificació dels ferits en funció de la gravetat (retén 

de la Creu Roja mentre no arribi el SEM). 
• Protocol de trucades telefòniques (Policia Local):  
• Mobilització d’ambulàncies. 
• Avís urgències Hospital. 
• Avís tècnic Protecció Civil, avís CECAT (93 551 7285) 
• Evacuació ferits a l’Hospital. 
• Activació del PEM Festa Major en ALERTA o 

EMERGÈNCIA 
 
 
MESURES PREVENTIVES ESPECÍFIQUES 
 
►Al marge dels motoristes que piloten el recorregut, es situen 4 policies a les cruïlles on es realitzen els 
actes.  
►També es situen 2 agents de la Policia Local a la Plaça de les Neus i 2 a la Plaça de la Vila 
►Recordar que en cas d’emergència, els policies que estan de servei ordinari poden dirigir-se a la zona. 
►A la recepció de l’Ajuntament hi haurà 2 extintors d’aigua pulvoritzada per sufocar cremada a vestits i 
persones. 
►A la recepció de l’ajuntament hi haurà 2 extintors de pols polivalent d’eficàcia 21A-113B per apagar conat 
d’incendi. 
►Si es produís una emergència els membres de l’organització haurien d’identifcar-se amb armilla reflectant i 
procedir segons protocol definit més avall. 
►Al darrera de l’Ajuntament (entre C/ Col·legi i C/ St. Sebastià) hi haurà 1 ambulància de la Creu Roja. 
 
 
 
 



 

                                                                                                                                                                       

DAVANT D’UN ACCIDENT 1a FASE 

QUI? QUÈ? 

Qualsevol tècnic de 
l’Ajuntament o personal 
de l’organització 
(Pabordes) 

- Avisa al responsable de l’Ajuntament de guàrdia de l’accident. 
- D’inici al final: Alfons Márquez (610 763 205) 
-  

Responsable de 
l’Ajuntament 

- Avisa a la Policia Local (092 o 93 810 66 66) i el telèfon únic d’emergència 
112 

La resta de 
l’organització 
(pabordes...) 

Tècnics Ajuntament 

- Mirar d’allunyar les persones del voltant, mentre es va a buscar l’extintor 
que es troba a la recepció de l’Ajuntament i s’intenta sufocar l’incendi. 

 
- S’identificaran mitjançant armilles reflectants que hauran de tenir al seu 

abast 

 
 
DAVANT D’UN ACCIDENT 2a FASE  

QUI? QUÈ? 

Responsable de 
l’Ajuntament 

- Dóna l’ordre d’evacuació de l’espai mitjançant el megàfon que es troba 
localitzat a la recepció de l’Ajuntament. 

- Davant la magnitud que ha près l’emergència (incèndi de l’escenari,...) es 
truca al 112 facilitant les noves dades. 

La resta de 
l’organització 
(pabordes...) 

Tècnics Ajuntament 

- S’ajudarà a evacuar a les persones que es troben a l’espai del concert, 
encaminant-les a la dispersió i evitant sortir per l’Av. Francesc Macià 
(entrada bombers) 

- Els electricistes de l’ajuntament seran els encarregats de desconnectar 
l’alimentació elèctrica de l’espai, en cas d’emergència 

 
 

PABORDES 
NOM I COGNOMS TELÈFON 

Tomàs Salazar Lafuente 608 007 213 
Elisabet Llambrich Moreno 687 911 827 – 93 893 42 19 
Iolanda López Castro 618 719 917 – 93 893 31 91 
Joan Antoni Artigas Besabes 600 258 504 – 93 815 28 91 
Montserrat Guasch Sastre 627 940 054 – 93 893 17 40 
Carme Gatell Carbó 617 322 544 
Maite Morillas Montané 625 638 527 – 93 893 19 26 
 
 

PERSONES REFERENTS DURANT L’ACTE 
NOM I COGNOMS TELÈFON 

Alfons Márquez (610 763 205) 
 
 
 
 
 
 



 

                                                                                                                                                                       

NOM DE L’ACTIVITAT Passada de Balls i entremesos i actuació castellera 

DATA – HORA Dia 5 d'agost a les 12.30 h. 

ESPAI  Plaça de la Vila 

BREU DESCRIPCIÓ ACTIVITAT: Diverses danses que interpreten al so de la gralla. També hi haurà 
una actuació de castells. 

ASSISTÈNCIA PREVISTA DURANT 
ACTE 

4000 

ÍNDEX DE RISC Alt ( per quantitat de públic i foc esporàdic) 
 

RECURSOS DE SEGURETAT PREVISTOS 

HUMANS 
Policia Local; Mossos d’Esquadra; Vigilants de Seguretat de 
l’empresa Vigilancia y Sistemas SL; Personal de la Regidoria de 
Cultura 

PERSONES RESPONABLES 

Responsable de la Festa Major: Carme Silvestre (670 911 129)  
Responsable empresa Vigilancia y Sistemas SL: Milagros Cabrera 
(687 825 117) 
Responsable Pabordes: Elisabet Llambrich (687 911 827) 

TÈCNIC DE CULTURA Tècnic Actes de la Festa Major de l’Ajuntament: 
Alfons Márquez (610 763 205) 

 
SANITARIS (CREU ROJA) 
 

Responsables del preventiu de Creu Roja: 
- Daniel Tienda: 667 170 993 
- Gabriela: 667 170 999 

 
RISCOS 
PRINCIPALS 

CONSEQÜÈNCIES PROTOCOL D’ACTUACIÓ 

� Mareigs, lipotímies. Avís al servei d’emergències (112) 
� Baralles i desordres Intervenció de la Policia Local en coordinació amb els 

Mossos d’Esquadra. 
� Saturació dels 

accessos en vehicle 
o a peu en l’entorn 
del nucli urbà 

Intervenció de la Policia Local amb efectius i el vehicle 
d’atestats 

� Aglomeració de 
públic 

� Extravio de persones 
i infants 

• Trasllat de la persona a l’Ajuntament. 
• Recollida d’informació i comunicació a la Policia Local. 
• Utilització de la megafonia si s’escau. 
• Protocol de trucades: Policia Local, Creu Roja, 

responsables Cultura. 
• En cas de trobada de la persona, tornar a comunicar 

amb la Policia Local. 
� Contusions Avís al servei d’emergències � Caiguda de 

persones al 
mateix nivell. 

� Caiguda 
d’objectes 
despresos. 

� Traumatisme greu Avís al servei d’emergències 

� Caiguda 
d’objectes 
despresos 
(p.ex. vidres). 

� Traumatisme greu • Acordonament de la zona afectada per part de la 
Policia Local 

• Avís a serveis de neteja municipals.  
• Avís a bombers en cas necessari (retirada de vidres de 

les façanes). 
• Intervenció del retén de Creu Roja, trasllat o 

mobilització de la UM mòbil situada i evacuació a 
l’Hospital. 

� Projecció 
d’espurnes. 

� Contactes 
tèrmics. 

� Cremades lleus Intervenció del retén de Creu Roja, trasllat a la UM mòbil. 



 

                                                                                                                                                                       

RISCOS 
PRINCIPALS 

CONSEQÜÈNCIES PROTOCOL D’ACTUACIÓ 

� Explosions. 
� Conats 

d’incendi / 
Incendis. 

� Cremades greus, 
traumatisme sonor, 
politraumatismes, 
intoxicacions greus. 

Conat d’incendi: 
• Intervenció amb extintors per part de la Policia Local 

responsables de cultura/responsables colles. 
Incendi / Explosió: 
• Avís al 112 
• Aturada de l’activitat per part dels responsables de 

cultura i Policia Local. 
• Acordonament d’una zona de seguretat per part de la 

Policia Local. 
• Ubicació dels ferits dins del cordó de seguretat. 
• Classificació dels ferits en funció de la gravetat (retén 

de la Creu Roja mentre no arribi SEM). 
• Protocol de trucades telefòniques (Policia Local):  
• Mobilització d’ambulàncies. 
• Avís urgències Hospital. 
• Avís tècnic Protecció Civil, avís CECAT (93 551 72 85) 
• Evacuació ferits a l’Hospital. 
• Activació del PEM Festa Major en ALERTA o 

EMERGÈNCIA 
 
 
MESURES PREVENTIVES ESPECÍFIQUES 
►Hi haurà  2 agents de la Policia Local a la Plaça de la Vila 
►Recordar que en cas d’emergència, els policies que estan de servei ordinari poden dirigir-se a la zona. 
►A la recepció de l’Ajuntament hi haurà 2 extintors d’aigua pulvoritzada per sufocar cremada a vestits i 
persones. 
►A la recepció de l’ajuntament hi haurà 2 extintors de pols polivalent d’eficàcia 21A-113B per apagar conat 
d’incendi. 
►Si es produís una emergència els membres de l’organització haurien d’identifcar-se amb armilla reflectant i 
procedir segons protocol definit més avall. 
►Al darrera de l’Ajuntament (entre C/ Col·legi i C/ St. Sebastià) hi haurà 1 ambulància de la Creu Roja. 
 
 
 
DAVANT D’UN ACCIDENT 1a FASE 

QUI? QUÈ? 

Qualsevol tècnic de 
l’Ajuntament o personal 
de l’organització 
(Pabordes) 

- Avisa al responsable de l’Ajuntament de guàrdia de l’accident. 
- D’inici al final: Alfons Márquez (610 763 205) 
 

Responsable de 
l’Ajuntament 

- Avisa a la Policia Local (092 o 93 810 66 66) i el telèfon únic d’emergència 
112 

La resta de 
l’organització 
(pabordes...) 

Tècnics Ajuntament 

- Mirar d’allunyar les persones del voltant, mentre es va a buscar l’extintor 
que es troba a la recepció de l’Ajuntament i s’intenta sufocar l’incendi. 

 
- S’identificaran mitjançant armilles reflectants que hauran de tenir al seu 

abast 

 
 
 
 
 
 



 

                                                                                                                                                                       

DAVANT D’UN ACCIDENT 2a FASE  

QUI? QUÈ? 

Responsable de 
l’Ajuntament 

- Dóna l’ordre d’evacuació de l’espai mitjançant el megàfon que es troba 
localitzat a la recepció de l’Ajuntament. 

- Davant la magnitud que ha près l’emergència (incèndi de l’escenari,...) es 
truca al 112 facilitant les noves dades. 

La resta de 
l’organització 
(pabordes...) 

Tècnics Ajuntament 

- S’ajudarà a evacuar a les persones que es troben a l’espai del concert, 
encaminant-les a la dispersió i evitant sortir per l’Av. Francesc Macià 
(entrada bombers) 

- Els electricistes de l’ajuntament seran els encarregats de desconnectar 
l’alimentació elèctrica de l’espai, en cas d’emergència 

 
PABORDES 

NOM I COGNOMS TELÈFON 
Tomàs Salazar Lafuente 608 007 213 
Elisabet Llambrich Moreno 687 911 827 – 93 893 42 19 
Iolanda López Castro 618 719 917 – 93 893 31 91 
Joan Antoni Artigas Besabes 600 258 504 – 93 815 28 91 
Montserrat Guasch Sastre 627 940 054 – 93 893 17 40 
Carme Gatell Carbó 617 322 544 
Maite Morillas Montané 625 638 527 – 93 893 19 26 
 
 
 
 
NOM DE L’ACTIVITAT Castell de focs artificials 

DATA – HORA Dia 4 d'agost a les 23.00 h. 

ESPAI  Platja de Ribes Roges 
BREU DESCRIPCIÓ ACTIVITAT Llançament d'un Castell de Focs d'artificials 
ASSISTÈNCIA PREVISTA DURANT 
ACTE 

35000 persones 

ÍNDEX DE RISC Alt (per quantitat de públic i actes de foc) 
 

RECURSOS DE SEGURETAT PREVISTOS 

HUMANS 
Policia Local; Mossos d’Esquadra; Vigilants de Seguretat de 
l’empresa Vigilancia y Sistemas SL; Personal de la Regidoria de 
Cultura 

PERSONES RESPONABLES 

Responsable de la Festa Major: Carme Silvestre (670 911 129)  
Responsable empresa Vigilancia y Sistemas SL: Milagros Cabrera 
(687 825 117) 
 

TÈCNIC DE CULTURA Tècnic Actes de la Festa Major de l’Ajuntament: 
Alfons Márquez (610 763 205) 

 
SANITARIS (CREU ROJA) 
 

Responsables del preventiu de Creu Roja: 
- Daniel Tienda: 667 170 993 
- Gabriela: 667 170 999 

 
 
 



 

                                                                                                                                                                       

RISCOS 
PRINCIPALS 

CONSEQÜÈNCIES PROTOCOL D’ACTUACIÓ 

� Mareigs, lipotímies. Avís al servei d’emergències (112) 
� Baralles i desordres Intervenció de la Policia Local en coordinació amb els 

Mossos d’Esquadra. 
� Saturació dels 

accessos en vehicle 
o a peu en l’entorn 
del nucli urbà 

Intervenció de la Policia Local amb efectius i el vehicle 
d’atestats 

� Aglomeració de 
públic 

� Extravio de persones 
i infants 

• Trasllat de la persona a l’Ajuntament. 
• Recollida d’informació i comunicació a la Policia Local. 
• Utilització de la megafonia si s’escau. 
• Protocol de trucades: Policia Local, Creu Roja, 

responsables Cultura. 
• En cas de trobada de la persona, tornar a comunicar 

amb la Policia Local. 
� Contusions Avís al servei d’emergències � Caiguda de 

persones al 
mateix nivell. 

� Caiguda 
d’objectes 
despresos. 

� Traumatisme greu Avís al servei d’emergències 

� Caiguda 
d’objectes 
despresos 
(p.ex. vidres). 

� Traumatisme greu • Acordonament de la zona afectada per part de la 
Policia Local 

• Avís a serveis de neteja municipals.  
• Avís a bombers en cas necessari (retirada de vidres de 

les façanes). 
• Intervenció del retén de Creu Roja, trasllat o 

mobilització de la UM mòbil situada i evacuació a 
l’Hospital. 

� Projecció 
d’espurnes. 

� Contactes 
tèrmics. 

� Cremades lleus Intervenció del retén de Creu Roja, trasllat a la UM mòbil. 

� Explosions. 
� Conats 

d’incendi / 
Incendis. 

� Cremades greus, 
traumatisme sonor, 
politraumatismes, 
intoxicacions greus. 

Conat d’incendi: 
• Intervenció amb extintors per part de la Policia Local 

responsables de cultura 
Incendi / Explosió: 
• Avís al 112 
• Aturada de l’activitat per part dels responsables de 

cultura i Policia Local. 
• Acordonament d’una zona de seguretat per part de la 

Policia Local. 
• Ubicació dels ferits dins del cordó de seguretat. 
• Classificació dels ferits en funció de la gravetat (retén 

de la Creu Roja mentre no arribi el SEM). 
• Protocol de trucades telefòniques (Policia Local):  
• Mobilització d’ambulàncies. 
• Avís urgències Hospital. 
• Avís tècnic Protecció Civil, avís CECAT (93 551 72 85) 
• Evacuació ferits a l’Hospital. 
• Activació del PEM Festa major en ALERTA o 

EMERGÈNCIA 
 
 
 
 
 



 

                                                                                                                                                                       

MESURES PREVENTIVES ESPECÍFIQUES 
 
►Es situen 14 policies locals al llarg de la Platja de Ribes Roges. 
►Hi hauran 10 Mossos d’Esquadra. 
►Els organitzadors de la Festa Major (els Pabordes), contracten a 6 vigilants de reforç. 
►Hi haurà 2 unitats mòbils de la Creu Roja situades a prop de l’acte. 
►Hi haurà instal·lat un Hospital de Campanya al Passeig de Ribes Roges, davant de Pasífae. 
►Al costat de l’Hospital de Campanya s’instal·larà el CCA, a manera preventiva. 
►Recordar que en cas d’emergència, els policies que estan de servei ordinari poden dirigir-se a la zona. 
►En cas d’accident greu i calgués evacuar parcialment o totalment l’espai, evitar sortir per la Rambla Lluís 
Companys, ja que és l’entrada dels serveis d’emergència. 
►Efectuar, com cada any, la restricció de baixar amb vehicle a la zona de l’espectacle per tal d’evitar 
col·lapses. 
►Es vetllarà perquè les persones que estiguin a la sorra no sobrepassin la distància de seguretat del castell. 
 
 

PABORDES 
NOM I COGNOMS TELÈFON 

Tomàs Salazar Lafuente 608 007 213 
Elisabet Llambrich Moreno 687 911 827 – 93 893 42 19 
Iolanda López Castro 618 719 917 – 93 893 31 91 
Joan Antoni Artigas Besabes 600 258 504 – 93 815 28 91 
Montserrat Guasch Sastre 627 940 054 – 93 893 17 40 
Carme Gatell Carbó 617 322 544 
Maite Morillas Montané 625 638 527 – 93 893 19 26 
 
 

PERSONES REFERENTS DURANT L’ACTE 
NOM I COGNOMS TELÈFON 

Màrius Milà 670 838 849 
  
 
 
 
 
 
 
NOM DE L’ACTIVITAT Cercavila del Vot del Poble 

DATA – HORA Dia 5 d'agost de 21.00 h. 

ESPAI (recorregut) Pl. de la Vila, C/ de St. Sebastià, Pl. dels Carros, C/ de la Llibertat, C/ 
de Tetuan, Rbla. Principal i Pl. de les Neus 

BREU DESCRIPCIÓ ACTIVITAT 

Cercavila que es realitza al vespre. Hi participen els grups de balls 
populars, bestiari, dracs i diables. Les autoritats van al final del 
Cercavila i es dirigeixen tots a la Plaça de les Neus, on hi haurà el 
parlament del mossèn Lluís Armengol i la renovació del Vot del Poble 
a càrrec de l’alcaldessa de la ciutat, Neus Lloveras. Al final de tot hi 
haurà un castell de focs artificials de cloenda de la Festa Major. 

ASSISTÈNCIA PREVISTA DURANT 
ACTE 

20000 

ÍNDEX DE RISC Alt (per quantitat de públic i actes de foc) 
 
 
 
 
 
 



 

                                                                                                                                                                       

RECURSOS DE SEGURETAT PREVISTOS 

HUMANS 
Policia Local; Mossos d’Esquadra; Vigilants de Seguretat de 
l’empresa Vigilancia y Sistemas SL; Personal de la Regidoria de 
Cultura 

PERSONES RESPONABLES 

Responsable de la Festa Major: Carme Silvestre (670 911 129)  
Responsable empresa Vigilancia y Sistemas SL: Milagros Cabrera 
(687 825 117) 
Responsable Pabordes:Elisabet Llambrich (687 911 827) 

TÈCNIC DE CULTURA Tècnic Actes de la Festa Major de l’Ajuntament: 
Alfons Márquez (610 763 205) 

 
SANITARIS (CREU ROJA) 
 

Responsables del preventiu de Creu Roja: 
- Daniel Tienda: 667 170 993 
- Gabriela: 667 170 999 

 
 
RISCOS 
PRINCIPALS 

CONSEQÜÈNCIES PROTOCOL D’ACTUACIÓ 

� Mareigs, lipotímies. Avís al servei d’emergències (112) 
� Baralles i desordres Intervenció de la Policia Local en coordinació amb els 

Mossos d’Esquadra. 
� Saturació dels 

accessos en vehicle 
o a peu en l’entorn 
del nucli urbà 

Intervenció de la Policia Local amb efectius i el vehicle 
d’atestats 

� Aglomeració de 
públic 

� Extravio de persones 
i infants 

• Trasllat de la persona a l’Ajuntament. 
• Recollida d’informació i comunicació a la Policia Local. 
• Utilització de la megafonia si s’escau. 
• Protocol de trucades: Unitats de Policia Local, Creu 

Roja, responsables Cultura. 
• En cas de trobada de la persona, tornar a comunicar 

amb la Policia Local. 
� Contusions Avís al servei d’emergències � Caiguda de 

persones al 
mateix nivell. 

� Caiguda 
d’objectes 
despresos. 

� Traumatisme greu Avís al servei d’emergències 

� Caiguda 
d’objectes 
despresos 
(p.ex. vidres). 

� Traumatisme greu • Acordonament de la zona afectada per part de la 
Policia Local 

• Avís a serveis de neteja municipals.  
• Avís a bombers en cas necessari (retirada de vidres de 

les façanes). 
• Intervenció del retén de Creu Roja, trasllat o 

mobilització de la UM mòbil situada i evacuació a 
l’Hospital. 

� Projecció 
d’espurnes. 

� Contactes 
tèrmics. 

� Cremades lleus Intervenció del retén de Creu Roja, trasllat a la UM mòbil. 



 

                                                                                                                                                                       

RISCOS 
PRINCIPALS 

CONSEQÜÈNCIES PROTOCOL D’ACTUACIÓ 

� Explosions. 
� Conats 

d’incendi / 
Incendis. 

� Cremades greus, 
traumatisme sonor, 
politraumatismes, 
intoxicacions greus. 

Conat d’incendi: 
• Intervenció amb extintors per part de la Policia Local 

responsables de cultura/responsables colles. 
Incendi / Explosió: 
• Avís al 112 
• Aturada de l’activitat per part dels responsables de 

cultura i Policia Local. 
• Acordonament d’una zona de seguretat per part de la 

Policia Local. 
• Ubicació dels ferits dins del cordó de seguretat. 
• Classificació dels ferits en funció de la gravetat (retén 

de la Creu Roja mentre no arribi el SEM). 
• Protocol de trucades telefòniques (Policia Local):  
• Mobilització d’ambulàncies. 
• Avís urgències Hospital. 
• Avís tècnic Protecció Civil, avís CECAT (93 551 72 85) 
• Evacuació ferits a l’Hospital. 
• Activació del PEM Festa Major en ALERTA o 

EMERGÈNCIA 
 
 
 
MESURES PREVENTIVES ESPECÍFIQUES 
►Al marge dels motoristes que piloten el recorregut, es situen 4 policies a les cruïlles on es realitzen els 
actes.  
►També es situen 6 agents de la Policia Local a la Plaça de les Neus. 
►Recordar que en cas d’emergència, els policies que estan de servei ordinari poden dirigir-se a la zona. 
►L’organització de la Festa Major (Els Pabordes) contractarà 3 vigilants de seguretat (Pl. de les Neus). 
►Caldria col·locar en alguns llocs del recorregut (a l’interior d’algun bar) algun extintor d’aigua pulvoritzada 
per sufocar algun incendi en algun vestit o cremada de persona. 
►Caldria col·locar en alguns llocs del recorregut (a l’interior d’algun bar) algun extintor de pols polivalent 
d’eficàcia 21A-113B per conats d’incendi. 
►Per evitar possibles contusions i caigudes de persones per acció d’espitjades, i cremades per acció de 
espurnes o contacte amb el focs dels diables o dracs, caldria que la Plaça de les Neus estigués encintada per 
tal que no s’ocupés per públic espectador tot l’espai que serà ocupat posteriorment per la Cercavila quan 
arribi a la Plaça. Quan hagin arribat els grups de balls populars i vagin a entrar els diables i dracs, es pot 
retirar la cinta, d’aquesta manera es poden realitzar els últims balls amb més llibertat. L’encarregat de retirar 
la cinta seran els 4 voluntaris de la Regidoria de Cultura, coordinats pel Sr. Minela. 
►En cas d’incendi d’algun edifici proper, caldria evacuar la zona procurant no envair el C/ de l’Aigua, ja que 
seria l’entrada dels bombers. 
►Hi hauran 2 unitats mòbils de la Creu Roja, situades: 1 a la Pl. St. Antoni i 1 al C/ del Teatre) 
 
 
 

PABORDES 
NOM I COGNOMS TELÈFON 

Tomàs Salazar Lafuente 608 007 213 
Elisabet Llambrich Moreno 687 911 827 – 93 893 42 19 
Iolanda López Castro 618 719 917 – 93 893 31 91 
Joan Antoni Artigas Besabes 600 258 504 – 93 815 28 91 
Montserrat Guasch Sastre 627 940 054 – 93 893 17 40 
Carme Gatell Carbó 617 322 544 
Maite Morillas Montané 625 638 527 – 93 893 19 26 
 
 



 

                                                                                                                                                                       

PERSONES REFERENTS DURANT L’ACTE 
NOM I COGNOMS TELÈFON 

Alfons Márquez 610 763 205 
Carme Silvestre 670 911 129 

 



 

                                                                                                                                                                       

ANNEX V. CONSELLS D’AUTOPROTECCIÓ 
 

CONSELLS D'AUTOPROTECCIÓ PER A LA POBLACIÓ 

 
Recomanacions bàsiques en l’espectacle pirotècnic:  
 
� Utilitzeu gratuïtament les zones d'aparcament habilitades. 
� En acabar els focs, no sortiu immediatament de la població. Així evitarem col·lapsar el trànsit. 
� Els carrers d'accés al centre de la Vila, es tallaran hores abans dels focs, per la qual cosa s'aconsella 

entrar amb temps a la població. 
� En la zona de llançament dels focs, absteniu-vos d'entrar dins del recinte de seguretat. 
� Situeu-vos fora de les zones de seguretat marcades. 
� En cas d'urgència, cal adreçar-se als punts de socors. 
� En cas necessari, seguiu en tot moment les indicacions dels membres de seguretat. 
 
Recomanacions bàsiques en els recorreguts amb foc: 
 
� Perquè no hi hagi accidents, heu de treure del carrer qualsevol obstacle que pugui destorbar el 

recorregut, com, per exemple, els testos amb plantes, les bosses d'escombraries, les taules, les 
cadires, vehicles, etc. 

� Heu de tancar les portes, les finestres i els balcons i protegir les obertures per impedir que ens entrin 
coets i guspires, que podrien causar un incendi. 

� Heu de recollir la roba estesa i plegar els tendals per prevenir que es puguin encendre. 
� Per més que els assistents us demanin aigua per mitigar la calor, no n'heu de llançar. Així evitareu 

que la pólvora es mulli i exploti o que surti en direcció inesperada en lloc de cremar-se. 
� Us heu d'informar bé dels llocs per on es realitzarà el recorregut i heu de seguir les recomanacions 

dels organitzadors i dels serveis d'ordre, perquè la participació sigui una festa completa. 
� La roba més idònia per participar en els recorreguts amb actes de foc és el cotó, amb mànigues i 

pantalons llargs, un barret de roba i unes sabates esportives de pell que us agafin fort els peus. 
� Si per qualsevol circumstància se us encén la roba, tireu-vos a terra i rodoleu per apagar les flames. 

Sobretot, no correu, perquè les flames s'escamparien i serien més virulentes. 
� Heu d'esperar la comitiva en carrers amples i evitar, en la mesura que ens sigui possible, les 

aglomeracions i els taps de la gent. 
� Heu de col·laborar amb l'organització no demanant aigua als veïns. Així evitareu taps i relliscades i 

també evitareu que la pólvora es mulli i exploti en lloc de cremar-se. 
 
� Heu de tenir molt de compte que tots els edificis veïns tinguin les finestres i els balcons tancats, no 

fos cas que les guspires o algun coet perdut entressin en algun habitatge i provoquessin un incendi.  
� També heu de plegar els tendals que hi pugui haver a les terrasses.  
� Heu de respectar la distància de 15 metres respecte dels cotxes aparcats. No heu de permetre mai 

que ningú salti damunt les brases.  
� Necessiteu un permís: heu de comunicar a l'Ajuntament la situació de les fogueres.  
� Heu de tenir en tot moment algun mitjà per apagar la foguera (galledes d'aigua, mànegues, extintors, 

etc.).  
� Heu de vigilar la foguera fins que quedi del tot extingida i, sobretot, hem de ruixar el caliu perquè no hi 

pugui haver accidents.  
 

 

CONSELLS D'AUTOPROTECCIÓ PER ALS ACTUANTS 

� Observa els consells precedents: són els consells generals d'autoprotecció per a la població. 
� Informa't de la zona segura, on has d’actuar. No entris a cap edifici ni estructura de la qual no 

coneguis el risc. 
� Informa't periòdicament de la situació. 
� La roba i el calçat han de donar-te protecció. Vesteix i calça adequadament. 
� NO T'ARRISQUIS INÚTILMENT ! 
 

 



 

                                                                                                                                                                       

ANNEX VI. CARTOGRAFIA ESPECÍFICA 
 
 
Veure Annexos Generals del Manual Bàsic de Vilanova i la Geltrú, data juliol 2009. 
 

 
ANNEX VII. REGLAMENTACIÓ 
 

 
Àmbit europeu: 
 

- Directiva Europea, aprovada el 23 de maig pel Parlament Europeu i el Consell, sobre 
la posada al mercat d’articles pirotècnics. 

 
 
Àmbit estatal: 
 

- Real Decreto 230/1998, del 16 de Febrero, por el que se aprueba el Reglamento de 
explosivos. 

- Real Decreto 277/2005, del 11 de Marzo, por el que se modifica el Reglamento de 
explosivos aprobado por el Real Decreto 230/1998, de 16 de Febrero. 

- Orden PRE/174/2007, del 31 de Enero, por la que actualizan las instrucciones técnicas 
complementarias números 8, 15, 19 y 23 del Reglamento de explosivos, aprobado por 
el Real Decreto 230/1998, del 16 de Febrero. 

- Orden PRE/532/2007, del 9 de marzo, por la que se modifica la Orden PRE7174/2007, 
del 31 de Enero del 2007, actualizan las instrucciones técnicas complementarias 
números 8, 15, 19 y 23 del Reglamento de explosivos, aprobado por el Real Decreto 
230/1998, del 16 de Febrero. 

- Real Decreto 563/2010, del 7 de Mayo, por el que se aprueba el Reglamento de 
artículos pirotécnicos y cartuchería. 

 
 
Àmbit autonòmic: 
 

- Decret 106/2001, de 17 d’abril, derogació del Decret 10/1987, de 15 de gener de 1987, 
pel qual s’assignen al Departament de Comerç, Consum i Turisme, la incoació i 
tramitació dels expedients sancionadors per l’incompliment del Decret en que es 
regulen les condicions d’envasat i empaquetatge dels productes pirotècnics que es 
comercialitzen a Catalunya. 

- Decret 333/2002, de 19 de novembre, de modificació d’altres decrets en matèria 
d’obligatorietat de contractació de determinades cobertures d’assegurances. 

- Llei 11/2009, de 6 de juliol, de regulació administrativa dels espectacles públics i les 
activitats recreatives. 

- Decret 82/2010, de 29 de juny, pel qual s’aprova el catàleg d’activitats i centres 
obligats a adoptar mesures d’autoprotecció i es fixa el contingut d’aquestes mesures. 

- Decret 112/2010, de 31 d’agost, pel qual s’aprova el Reglament d’espectacles públics i 
acticitats recreatives. 

- CMC/3659/2010, de 3 de novembre, de reconeixement del caràcter religiós, cultural o 
tradicional de les manifestacions festives amb ús d’artificis de pirotècnica que es 
celebren a Catalunya. 

___________________________________________________________________________ 



 

                                                                                                                                                                       

ALCALDESSA 
 
Senyor Sánchez, si us plau. 
 
FRANCESC XAVIER SÁNCHEZ 
 
Sí, breument.  És simplement l’actualització fruit del canvi de govern, per tant 
només són canvis de persones en funció dels canvis que hi ha hagut.  No va... 
vam fer Comisió Informativa, això no va passar per la Comisió Informativa 
bàsicament perquè els serveis tècnics ens ho van traslladar després de la 
Comissió Informativa.  Va passar per Junta de Portaveus perquè estiguessin 
informats els grups abans del Ple. 
 
ALCALDESSA 
 
Per tant, seria aprovar.  Vots a favor?  S’aprova per unanimitat. 
 
Es vota la proposta, la qual s’aprova per unanimitat dels presents. 
 

   6. PROMOCIÓ DE LA CIUTAT. PABORDES 2012. 
 
ALCALDESSA 
 
El següent punt són els pabordes 2012. 
 
El secretari llegeix la part dispositiva de la proposta següent: 

 
Vist l'informe presentat pels tècnics de la Regidoria de Cultura relatiu a 

nomenament dels PABORDES 2012, la regidora de Cultura proposa al Ple de 
l’Ajuntament l'adopció del següent acord: 
 
“Considerant el procés previst en el reglament de funcionament de la Comissió 
de Festes, S’ACORDA: 
 
PRIMER. Ratificar els quatre membres escollits pels representants dels 
diferents balls i entremesos de la cercavila de la Festa Major i del Capítol de 
Festes, que a continuació es relacionen: 
 

• CÈLIA MUÑOZ CASADO 
• JOAN JOSEP LORENZO HERNÁNDEZ 
• PERE FORT SOLER 
• ROSA JORBA VALLDOSERA 

     
SEGON. Nomenar a les següent persones proposades per la Regidoria de 



 

                                                                                                                                                                       

Cultura: 
 

• MONTSERRAT CONCHES 
• MAGDA BANDERA CONEJO 
• JOAN TEROL SANTANA 

 
TERCER. Establir el col·lectiu format pels set membres elegits d’acord amb els 
apartats primer i segon d’aquest acord, com a PABORDES DE LA FESTA 
MAJOR 2012: 
             

• CÈLIA MUÑOZ CASADO 
• JOAN JOSEP LORENZO HERNÁNDEZ 
• PERE FORT SOLER 
• ROSA JORBA VALLDOSERA 
• MONTSERRAT CONCHES BARRERO 
• MAGDA BANDERA CONEJO 
• JOAN TEROL SANTANA.” 

 
 
ALCALDESSA 
 
Senyora Marijó Riba, si vol dir alguna cosa... 
 
MARIA JOSEP RIBA 
 
Bueno, res... comentar que en la sessió del dia 8 de juliol es van escollir per 
les entitats les quatre persones que el secretari ha esmentat, i a la comisió del 
dia 15 de juliol es van proposar aquests altres noms: Montserrat Conches, que 
havia proposat el Santi Rodríguez; la Magda Bandera que havien proposat i en 
Joan Terol i que aquestes persones han acceptat i són les tres propostes que 
hi havia.  Per lo tant queden confirmades i s’aprova. 
 
ALCALDESSA 
 
Senyor secretari, aquest punt s’ha de votar? 
 
SECRETARI 
 
S’ha de votar, s’ha de votar. 
 
ALCALDESSA 
 
Senyora Rius. 



 

                                                                                                                                                                       

MARTA RIUS 
 
Bona tarda.  Bé, d’entrada, des de la CUP volem felicitar la tasca realitzada 
per totes aquelles persones que han treballat per a la ciutat organitzant la 
Festa Major com a pabordes, sobretot de manera desinteressada.  
Especialment el reconeixement avui als pabordes que estan de l’any 2010, 
que estan presents, i als qui avui nomenarem per a l’any vinent. 
 
Dit això, la figura del paborde a Vilanova, que es va crear al 97 amb la intenció 
d’elaborar el programa d’activitats, de gestionar la Festa Major, activitats de les 
que gaudiran durant uns dies tots els ciutadans, s’estan tot un any, després del 
seu nomenament, treballant, reunint-se periòdicament, i així confeccionen 
aquest programa amb la voluntat d’oferir varietat i de respectar els actes amb 
més tradició a la nostra vila.  Una tasca que entenem és feixuga i que 
accepten de manera voluntària.   
 
Doncs després de quinze anys, des de la CUP creiem que és necessari 
replantejar aquest model, un model de pabordes, amb la voluntat de trobar 
mecanismes que cerquin la màxima participació popular en aquesta Festa 
Major.  Aixís que, de cara a la tardor, el que plantegem és que es convidi els 
pabordes a les àrees de l’Ajuntament implicades, a les entitats culturals i a la 
resta de ciutadans, a debatre la gestió d’una de les festes més importants a la 
nostra ciutat.  Amb tot això només volem encoratjar els pabordes entrants en 
la tasca que tindran i que avui assumeixen. 
 
ALCALDESSA 
 
Alguna paraula més sobre aquest tema?  Senyora Riba, vostè vol comentar 
algun tema sobre això?  Pues res, pues aleshores passaríem a la votació 
d’aquest punt.  Vots a favor de la proposta?  S’aprova per unanimitat. 
 
Es vota la proposta, la qual s’aprova per unanimitat dels presents. 
 

   7. PROMOCIÓ DE LA CIUTAT. RATIFICACIÓ DE L’ACORD DE LA 
JUNTA DE GOVERN LOCAL DEL PREMI ROIG TOQUÉS 
VILANOVA I LA GELTRÚ. 

 
ALCALDESSA 
 
El següent punt, senyor secretari. 
 
El secretari llegeix la part dispositiva de la proposta següent: 
 
L’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú ha instituït el Premi Francesc Roig 



 

                                                                                                                                                                       

Toqués, Vilanova i la Geltrú, com a reconeixement de la persona del Sr. Roig 
Toqués i la seva feina, i que servirà per donar a conèixer i reconèixer 
institucions, persones o col·lectius que hagin fet una tasca per divulgar, 
promocionar o impulsar tants aspectes relatius al mar. 
 
D’acord amb les bases del premi, el jurat reunit el dia 15 d’abril de 2011 va 
acordar per unanimitat l’atorgament del II PREMI ROIG TOQUÉS, VILANOVA 
I LA GELTRÚ a la senyora JOSEFINA CASTELLVÍ I PIULACHS. 
 
La junta de Govern Local, a proposta de la Comissió Informativa de l’Àrea de 
Cohesió Social i Identitat va acordar l’atorgament del premi a la senyora 
Josefina Castellví i Piulachs, en la seva sessió del dia 4 de maig de 2011, 
acord subjecte a la ratificació del Ple de l’Ajuntament en la seva primera sessió 
ordinària. 
 
És per això que aquesta regidoria proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció del 
següent 

ACORD 
 

“S’acorda ATORGAR el “II PREMI ROIG TOQUÉS, VILANOVA I LA GELTRÚ” 
a la senyora JOSEFINA CASTELLVÍ I PIULACHS, d’acord amb l’acta de la 
reunió del jurat de data 15 d’abril de 2011 i l’acord de la Junta de Govern Local 
de 4 de maig de 2011.” 
 
 
ALCALDESSA 
 
De fet és una ratificació d’un premi que ja es va donar a la Dra. Josefina 
Castellví, segons dictamen del jurat, i el que hem de fer és fer la ratificació.  
Per tant, si no hi ha res a dir sobre aquest tema, passaríem també a la votació.  
Vots a favor?  S’aprova per unanimitat també. 
 
Es vota la proposta, la qual s’aprova per unanimitat dels presents. 
 

   8. SERVEIS A LA CIUTAT I PARTICIPACIÓ. FESTES LOCALS 2012. 
 
ALCALDESSA 
 
El següent punt. 
 
El secretari llegeix la part dispositiva de la proposta següent: 
 
L’Ordre EMO/80/2011, de 27 d’abril, per la qual s’estableix el calendari oficial 
de festes laborals per a l’any 2012, ordena quines seran les festes laborals a 



 

                                                                                                                                                                       

Catalunya durant l’any 2012. Així mateix, ordena que, a més de les festes 
esmentades, es fixaran dues festes locals, retribuïdes i no recuperables, a 
proposta dels ajuntaments. 
 
Atès que cada any s’estableixen les dues Festes Locals per a la ciutat, d’acord 
amb el que sol·licita el Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de 
Catalunya, i d’acord amb les competències previstes en el Text Refós de la 
Llei municipal de règim local de Catalunya, aquesta regidoria proposa al Ple de 
l’Ajuntament l’adopció de l’acord següent: 
 
“Establir com a Festes Locals de Vilanova i la Geltrú, per a l’any 2012, el 
dimarts dia 17 de gener de 2012 (festivitat de Sant Antoni Abat) i el dilluns dia 
20 de febrer de 2012 (dilluns de Carnaval), les quals seran publicades en el 
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.” 
 
 
ALCALDESSA 
 
Bé, són el calendari i les festes són les que habitualment es fixen.  En principi 
no hi ha res a comentar sobre aquest tema, excepte que hi hagi algun 
comentari i el que faríem és passar directament a la votació.  Vots a favor de la 
proposta de festes?  S’aprova per unanimitat. 
 
Es vota la proposta, la qual s’aprova per unanimitat dels presents. 
 

   9. SERVEIS A LA CIUTAT I PARTICIPACIÓ. RATIFICAR L’ACORD 
DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE 19 DE JULIOL DE 2011, 
RELATIU A PROJECTES DE SUPORT INTERNACIONAL AL 
DESENVOLUPAMENT PER L’ANY 2011.  

 
ALCALDESSA 
 
El següent punt. 
 
El secretari llegeix la part dispositiva de la proposta següent: 
 
Es proposa al Ple de l’ajuntament la ratificació de l’acord següent, aprovat per 
la Junta de Govern Local del dia 19 de juliol de 2011: 
 
“PRIMER. Ratificar l’acord de la Junta de Govern Local del dia 10 de maig de 
2011. 
 
SEGON. Modificar l’acord de ratificació assignant les següents quantitats: 

 



 

                                                                                                                                                                       

ENTITAT TÍTOL DEL PROJECTE 
PROPOSTA 
SUBVENCIÓ  

Associació 
Metges Peruans 

Implementació informàtica de 
l’escola de la comunitat 
d'Anaica-Collo. II FASE 6.120,14€ 

Mans Unides 

Millora de les condicions socio-
sanitàries de la població rural 
del districte d'Abobo, regió de 
Gambella. 15.129,32€ 

Conosud Acollida nos Quilombos. II fase 13.533,51€ 

Sindicalistes 
Solidaris 

Tinamit 2010-2011. 
Organització socio-sindical per 
a la governabilitat  9.856,94€ 

CCONG Ajuda al 
Desenvolupame
nt 

Projecte d'autoconstrucció de 
28 habitatges al poblat de 
Goyle 8.123,92€ 

Club Esportiu 
Vilanova 

Sport-AID 
3.589,41€ 

Fundació Salut i 
Societat Sense 
Fronteres 

Posada en marxa de producció 
de nutrients 

7.176,13€ 
Fundació 
Ramón Martí 
Bonet  

Lluita contra la ceguera a 
l’Índia 

2.830,35€ 
Fundació 
Educació 
Solidària Escola 
Pia 

Suport a l’escolarització al 
departament d'Oussouye 

5.410,18€ 

Fundació Pau i 
Solidaritat 

Suport a les estratègies de les 
organitzacions sindicals 
centreamericanes 10.262,28€ 

Cooperavida Suport a l’orfenat DCH-Nepal 11.683,58€ 

Cooperacció 
Enfortiment de la Xarxa 
Mesoamericana- El Salvador 16.753,99€ 

Esfa 
Construcció d’una residència 
per a estudiants de la 
Universitat Campesina 6.988,69€ 

Grup de 
Solidaritat Fem 
Pous 

Construcció i dotació de 
material d’una aula informàtica 
a l’escola Blangoua 8.616,21€ 

Casal Català 
Cuba Garraf 

Suport a la instal·lació de 
biodigestors             0€ 

Enginyeria 
Sense 
Fronteres 

Programa d’aigua,sanejament i 
enfortiment institucional de la 
UNAC 3.925,35€ 



 

                                                                                                                                                                       

 

TERCER. Aquest acord s’haurà de ratificar a la propera reunió plenària de 
l’Ajuntament .” 
 
 
ALCALDESSA 
 
Aquest punt s’ha tractat a la Comisió corresponent, i excepte que algú tingui 
alguna... vulgui fer algun comentari, també passaríem directament a la votació.  
Per tant, vots a favor d’aquesta ratificació?  S’aprova per unanimitat. 
 
Es vota la proposta, la qual s’aprova per unanimitat dels presents. 

 
 10. SERVEIS A LA CIUTAT I PARTICIPACIÓ. MODIFICAR 

L'APARTAT QUART DE L'ACORD DEL PLE DE DATA 11 DE 
JULIOL DE 2005, PEL QUAL ES VA APROVAR LA CESSIÓ 
GRATUÏTA DE LA FINCA SITUADA A L'ÀMBIT DE L'EIXAMPLE 
DE MAR PER DESTINAR-LA A CENTRE D'ATENCIÓ PRIMÀRIA, 
PER DONAR COMPLIMENT ALS REQUERIMENTS DEL 
REGISTRADOR DE LA PROPIETAT ALS EFECTES DE LA SEVA 
INSCRIPCIÓ REGISTRAL. 

 
ALCALDESSA 
 
El següent punt. 
 
El secretari llegeix la part dispositiva de la proposta següent: 
 
I. El Ple de l’Ajuntament de data 11 de juliol de 2005 va aprovar, prèvia 
desafectació, la cessió gratuïta del domini del bé immoble situat a l’àmbit de 
l’Eixample de Mar, amb una superfície de 779 m2, amb la finalitat exclusiva de 
destinar-la a un Centre d’Atenció Primària. 
 
A l’apartat Quart de dit acord es deia expressament que “la cessió de domini 
tindrà lloc en els termes que preveuen els articles 49 i 50 del Reglament del 
patrimoni dels ens locals. En aquest sentit, si aquest ús no es produeix dins 
del termini màxim de dos anys des de la cessió del terreny i l’edificació, o 
posteriorment desapareix, els béns cedits revertiran automàticament de ple 
dret al patrimoni de l’Ajuntament.” 
 
II. Mitjançant el conveni signat en data 13 de setembre de 2006 entre aquest 
Ajuntament i el Servei Català de la Salut, s’acordà la construcció del centre de 
salut per l’ens local, d’acord amb el projecte d’obres consensuat, i la posterior 
alienació a favor del Servei Català de la Salut. 



 

                                                                                                                                                                       

 
III. Per acord de Ple de 4 de maig de 2009, es va acordar alienar al Servei 
Català de la Salut l’edifici del nou Centre d’Atenció Primària, situat a la plaça 
dels Boleranys, núm. 5. 
 
IV. Que previs els tràmits administratius oportuns, es va formalitzar entre 
ambdues parts escriptura pública autoritzada pel notari de Barcelona senyor 
Pedro Ángel Casado Martín, el dia 27 de desembre de 2010 (núm. 2693), 
mitjançant la qual l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú cedeix gratuïtament el 
domini del solar de la finca 52.109 i ven l’edifici existent al Servei Català de la 
Salut pel preu total de 4.328.236,57 €. 
 
Al paràgraf tercer del Pacte primer de dita escriptura es diu textualment el 
següent: “La cessió de la propietat del sòl al SERVEI CATALÀ DE LA SALUT 
resta condicionada, atès que revertirà a l’ens local si la finca deixés de ser 
destinada a l’assistència sanitària. En cas d’incompliment dels terminis i 
condicionaments, serà d’aplicació l’article 50 del Reglament de Patrimoni dels 
ens locals i la reversió s’entendrà referida només al terreny cedit”. 
 
V. D’altra banda, el mateix dia 27 de desembre de 2010, el Servei Català de la 
Salut, una vegada efectuada l’anterior operació jurídica, va formalitzar amb 
l’entitat bancària BBVA escriptura pública de constitució de cens relativa a la 
finca conformada per l’edifici del Centre d’Atenció Primària referit i el solar on 
s’ubica, per una durada de vint anys. 
 
VI. En relació amb l’esmentada escriptura pública de cessió gratuïta del solar i 
venda de l’edifici, el registrador de la Propietat de Vilanova i la Geltrú va 
emetre en data 12 de febrer de 2001 qualificació registral mitjançant la qual, a 
la vista de l’establert al paràgraf tercer del seu pacte primer, suspenia la 
inscripció de dita escriptura pel següent defecte esmenable: “Ha de configurar-
se en el present títol de cessió gratuïta, la configuració del futur exercici del 
dret de reversió, doncs en afectar aquesta reversió només al sòl, però no a 
l’edificació, la coexistència d’una doble titularitat ha d’articular-se a través d’un 
règim jurídic complex que permeti la coexistència d’ambdues titularitats, la del 
sòl i la del vol, com podrien ser, sense ànim exhaustiu, la constitució d’un dret 
de superfície o l’establiment d’un conjunt immobiliari”. 
 
VII. Als efectes de donar una solució al defecte assenyalat pel registrador, i 
tenint en compte que la finca es troba gravada pel cens constituït sobre l’edifici 
i el solar per una durada de vint anys, s’ha convingut entre els serveis jurídics 
municipals, els del Servei Català de la Salut i el propi registrador de la 
propietat, que la reversió de l’edifici a l’ens local no es produirà en cap cas 
abans de transcorregut el termini de vint anys del dret de cens i que 
posteriorment, cas que procedeixi la reversió, l’ens local podrà fer seva 



 

                                                                                                                                                                       

l’edificació reintegrant el Servei català de la Salut pel valor de la construcció 
pendent d’amortitzar en aquell moment. 
 
En aquest sentit, la solució al defecte assenyalat pel registrador passaria per 
modificar el paràgraf tercer del Pacte primer de l’abans esmentada escriptura 
en els termes següents: 
 

 “La cessió de la propietat del sòl al Servei Català de la Salut resta 
condicionada, atès que revertirà a l’ens local si la finca deixés de ser 
destinada a l’assistència sanitària. En cas d’incompliment dels terminis i 
condicionaments, serà d’aplicació l’article 50 del Reglament de patrimoni 
dels ens locals de Catalunya i la reversió s’entendrà referida tant al 
terreny cedit, com a l’edifici construït sobre el mateix, o vol, si bé aquesta 
no es podrà acomplir fins que transcorri el termini de vint anys des de la 
constitució del dret real de cens que el Servei Català de la Salut pugui 
formalitzar sobre la construcció i sobre el terreny cedit, el qual, un cop 
transcorregut aquest termini, s’extingirà per caducitat, operant la seva 
cancel·lació registral de forma automàtica si en el termini d’un any des de 
la finalització de la seva vigència no s’ha presentat cap reclamació o 
exercitat cap acció real derivada del mateix que consti en el Registre de la 
Propietat. 
 
En cas de reversió en els termes establerts, l’Ajuntament haurà de 
reintegrar al Servei Català de la Salut el valor de la construcció pendent 
d’amortitzar en aquell moment, a reserva dels danys i perjudicis causats a 
l’Ajuntament que tingui dret a rebre aquest com a conseqüència de 
l’incompliment dels terminis i condicionaments que hagin ocasionat la 
reversió anticipada de dits béns.” 

 
Tot i així, per tal de dotar de coherència i cobertura jurídica el referit pacte de 
l’escriptura pública i evitar contradiccions entre diferents títols jurídics, esdevé 
necessari que, al seu torn, es modifiqui també el contingut de l’apartat QUART 
de l’acord del Ple de l’Ajuntament de data 11 de juliol de 2005, passant a tenir 
idèntic contingut que el que figurarà en l’escriptura pública referida una vegada 
modificada, segons l’assenyalat anteriorment. 
 
Per tot això, la Comissió Informativa de Serveis a la Ciutat i Participació 
proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció del següent 
 

ACORD: 
 
“PRIMER. Modificar l’apartat QUART de l’acord del Ple de l’Ajuntament de 
Vilanova i la Geltrú de data 11 de juliol de 2005, pel qual va aprovar, prèvia 
desafectació, la cessió gratuïta del domini del bé immoble situat a l’àmbit de 



 

                                                                                                                                                                       

l’Eixample de Mar, amb una superfície de 779 m2, amb la finalitat exclusiva de 
destinar-la a un Centre d’Atenció Primària, el qual passa a tenir el següent 
contingut: 
 

“QUART. La cessió de la propietat del sòl al Servei Català de la Salut 
resta condicionada, atès que revertirà a l’ens local si la finca deixés de 
ser destinada a l’assistència sanitària. En cas d’incompliment dels 
terminis i condicionaments, serà d’aplicació l’article 50 del Reglament de 
patrimoni dels ens locals de Catalunya i la reversió s’entendrà referida 
tant al terreny cedit, com a l’edifici construït sobre el mateix, o vol, si bé 
aquesta no es podrà acomplir fins que transcorri el termini de vint anys 
des de la constitució del dret real de cens que el Servei Català de la Salut  
pugui formalitzar sobre la construcció i sobre el terreny cedit, el qual, un 
cop transcorregut aquest termini, s’extingirà per caducitat, operant la seva 
cancel·lació registral de forma automàtica si en el termini d’un any des de 
la finalització de la seva vigència no s’ha presentat cap reclamació o 
exercitat cap acció real derivada del mateix que consti en el Registre de 
la Propietat. 
 
En cas de reversió en els termes establerts, l’Ajuntament haurà de 
reintegrar al Servei Català de la Salut el valor de la construcció pendent 
d’amortitzar en aquell moment, a reserva dels danys i perjudicis causats a 
l’Ajuntament que tingui dret a rebre aquest com a conseqüència de 
l’incompliment dels terminis i condicionaments que hagin ocasionat la 
reversió anticipada de dits béns.” 

 
La referida modificació s’efectua als efectes de donar solució al defecte 
esmenable assenyalat pel registrador de la Propietat de Vilanova i la Geltrú 
segons qualificació registral de data 12 de febrer de 2001, amb relació a 
l’escriptura pública autoritzada pel notari de Barcelona senyor Pedro Ángel 
Casado Martín, el dia 27 de desembre de 2010 (núm. 2693), mitjançant la qual 
l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú cedeix gratuïtament el domini del solar de 
la finca 52.109 i ven l’edifici existent al Servei Català de la Salut, tal i com 
figura a la part expositiva de la present resolució.     
 
SEGON. Facultar l’alcaldessa de l’Ajuntament, o regidor/a en qui delegui, per a 
la signatura de tots aquells documents públics i privats, necessaris i/o 
convenients, per a l’eficàcia i efectivitat del present acord. 
 
TERCER. Notificar el present acord al Servei Català de la Salut de la 
Generalitat de Catalunya.” 
 
 
 



 

                                                                                                                                                                       

ALCALDESSA 
 
Bé, és un tema que també s’ha parlat a la Comisió, però en tot cas demanaria 
al senyor Giribet si vol fer breument un resum de què es tracta. 
 
JOAN GIRIBET 
 
Sí, bueno, simplement, tal com vam comentar a la Comisió, el registrador va 
detectar un problema de forma, i simplement el que es fa és esmenar les 
deficiències detectades per poder-ho tirar endavant, eh? 
 
ALCALDESSA 
 
Hi ha algun comentari sobre aquest tema?  Doncs passaríem a la votació.  
Vots a favor d’aquesta modificació?  S’aprova per unanimitat. 
 
Es vota la proposta, la qual s’aprova per unanimitat dels presents. 
 

 11. SERVEIS A LA CIUTAT I PARTICIPACIÓ. MODIFICAR EL 
CONVENI DE CONCESSIÓ ADMINISTRATIVA SOBRE BÉ 
DEMANIAL SIGNAT EN DATA 7 DE JULIOL DE 2009 ENTRE 
L'AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ I LA PARRÒQUIA 
DE SANT JOAN BAPTISTA, PEL QUE FA A LA UBICACIÓ DE LA 
SUPERFÍCIE DE FINCA OBJECTE DE CONCESSIÓ. 

 
ALCALDESSA 
 
El següent punt. 
 
El secretari llegeix la part dispositiva de la proposta següent: 
 
I. En data 6 de juliol de 2009, el Ple de l’Ajuntament va aprovar, entre d’altres, 
el conveni de concessió administrativa amb la Parròquia de Sant Joan Baptista 
d’aquest municipi, per a la construcció d’una instal·lació destinada a l’activitat 
de culte o de reunió amb fins religiosos en la porció de finca demanial de 
titularitat municipal que es descriu en el referit conveni. 
 
II. L’esmentat conveni es va formalitzar entre ambdues parts amb data 7 de 
juliol de 2009. D’acord amb el pacte PRIMER del mateix, la porció de finca 
objecte de concessió són 1000 m2 de la finca núm. 265.10 del patrimoni 
municipal (registral núm. 53.362), i segons es deriva del plànol de situació 
annexat al conveni, dita porció s’ubica al costat sud-oest del solar 
d’equipament municipal E01010, procedent del sistema d’equipaments locals 
de la reparcel·lació del Fondo Somella, sector 2.11, ubicada a la confluència 



 

                                                                                                                                                                       

dels carrers de l’Agricultura, núm. 1, cantonada av. Somella, núm. 2.  
 
III. En data 14 de juny de 2010 (registre d’entrada núm. 14228), el Sr. 
xxxxxxxxxxxxxx, en qualitat de rector de la Parròquia de Sant Joan Baptista, va 
sol·licitar el canvi d’ubicació del terreny objecte de concessió per un altre a la 
mateixa parcel·la més adequat per al fi al que està destinat. 
 
Segons la documentació tècnica presentada amb posterioritat, la proposta de 
canvi sol·licitada planteja situar el terreny, amb una superfície idèntica de 1000 
m2, a l’extrem oposat (costat nord-est) del mateix solar d’equipament 
municipal, de forma que tindria forma triangular amb la base com a línia de 
límit amb la resta del solar d’equipament, i els altres dos costats conformant 
una façana contínua amb els carrers de l’Agricultura i l’av. Somella i el seu 
xamfrà. 
 
IV. D’acord amb l’informe del cap del Servei d’Urbanisme incorporat a 
l’expedient, no consta que l’Ajuntament tingui previst cap projecte ni altre destí 
per a aquest terreny i, per tant, des del punt de vista de la disponibilitat, no hi 
ha impediment per a admetre el canvi proposat. 
 
Per tot això, la Comissió Informativa de Serveis a la Ciutat i Participació 
proposa al Ple de l’Ajuntament, l’adopció del següent 
 

ACORD: 
 

“PRIMER. Modificar el pacte PRIMER del conveni de concessió administrativa 
amb la Parròquia de Sant Joan Baptista d’aquest municipi, aprovat pel Ple de 
l’Ajuntament de 6 de juliol de 2009, i signat entre ambdues parts en data 7 de 
juliol de 2009, pel que fa a la ubicació de la superfície de finca objecte de 
concessió, segons sol·licitud presentada per l’interessat, el qual passa a tenir 
el següent contingut: 
 

“PRIMER. L’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú convé a favor de l’entitat 
“Parròquia de Sant Joan Baptista” d’aquest municipi la constitució d’una 
concessió administrativa demanial de 1000 m2 de superfície de la finca 
descrita a l’antecedent primer, identificada com a finca núm. 265.10 (solar 
d’equipament municipal E01010), ubicada al Sector Fondo de Somella, 
carrer de l’Agricultura, núm. 1, i av. Somella, núm. 2, del Patrimoni 
municipal i que es destinarà a l’activitat de culte o de reunió amb fins 
religiosos. S’adjunta com a annex al present conveni el plànol de 
situació del referit terreny acotant la superfície objecte de concessió, que 
d’acord amb dita representació gràfica se situa al costat nord-est de dit 
solar d’equipament municipal, de forma triangular amb la base com a línia 
de límit amb la resta del solar d’equipament, i els altres dos costats 



 

                                                                                                                                                                       

conformant una façana contínua amb el carrer de l’Agricultura i l’av. 
Somella i el seu xamfrà.”     

 
La present modificació comporta també la del plànol de situació annex al 
conveni. La resta de pactes del conveni es mantenen plenament vigents i 
aplicables. 
 
SEGON. Facultar l’alcaldessa de l’Ajuntament per a la signatura de tots 
aquells documents públics i privats, necessaris i/o convenients, per a l’eficàcia 
i efectivitat del present acord. 
 
TERCER. Notificar el present acord a la Parròquia de Sant Joan Baptista de 
Vilanova i la Geltrú.” 
 
ALCALDESSA 
 
És un tema que també es va debatre a Comisió, però també li passo la paraula 
al senyor Giribet. 
 
JOAN GIRIBET 
 
Sí, bueno, simplement és que en el cas de la parròquia de Sant Joan Baptista 
se’ls hi havia concedit un terreny per fer la nova església, la nova parròquia, i 
bueno, ens van demanar un canvi, van demanar em sembla anteriorment, un 
canvi per modificar la parcel·la, dins de la mateixa parcel·la la ubicació, amb 
els mateixos metros quadrats, les mateixes condicions, la mateixa 
classificació.  Simplement era una qüestió de que els hi semblava que era més 
fàcil per a l’accés i que era millor per la seva ubicació.  Ja es va comentar a la 
Comisió també. 
 
ALCALDESSA 
 
Perfecte.  Sí?  Senyor Font. 
 
MARC FONT 
 
Sí, només per explicar el sentit del vot de la CUP en aquest punt.  Des de la 
CUP en aquesta sala de plens ja hem manifestat en vàries ocasions que no 
estem d’acord en cedir terrenys d’equipaments a entitats religioses.  Des de la 
Candidatura no estem en contra de que es puguin construir temples religiosos.  
En tot cas, entenem que ha de quedar totalment en l’àmbit privat, tant pel que 
fa a les despeses de construcció com en les del propi terreny en què han 
d’estar ubicats. 
 



 

                                                                                                                                                                       

No creiem que sigui una bona política el cedir terrenys destinats a 
equipaments per fer temples religiosos, entre altres perquè estem en una 
ciutat molt mancada d’aquest tipus de terrenys.  De fet, fa poc o actualment 
estem negociant d’avançar terrenys destinats a equipaments de la propera 
urbanització de l’Ortoll per poder fer una comissaria, i entenem que una ciutat 
que ha d’avançar terrenys de projectes urbanístics que entenem que és a molt 
llarg termini o en tot cas si depengués de nosaltres que ni s’haurien de fer, 
creiem que no és una bona política doncs el poc terreny que tenim donar-lo 
per a aquests usos. 
 
Dit això, doncs bé, des del nostre grup entenem que un cop feta la cessió ens 
és igual si és una mica més amunt, una mica més avall, a l’esquerra o a la 
dreta, i en aquest sentit doncs el nostre vot serà d’abstenció. 
 
ALCALDESSA 
 
D’acord.  Alguna paraula més?  Doncs passaríem a la votació d’aquest punt.  
Vots a favor?  Abstencions?  Queda aprovat amb els vots a favor de tots els 
grups, a excepció de l’abstenció del grup de la CUP. 
 
Es vota la proposta, la qual s’aprova amb el resultat següent: 
 
 Vots a favor: CIU, PSC, PP i ICV (22) 
 Abstencions: CUP (2) 
 

URGÈNCIA 
 

   11 BIS. MOCIÓ D’URGÈNCIA DE CONDEMNA DELS ATEMPTATS 
TERRORISTES PERPETRATS A NORUEGA I DENÚNCIA DEL 
FANATISME I LA INTOLERÀNCIA. 

 
ALCALDESSA 
 
I passaríem a l’apartat de les mocions.  I aquí crec que hi ha una moció 
d’urgència que presenta el partit socialista, i el primer que hauríem de fer és 
votar la urgència i per aquest motiu demanaríem que expliquessin el motiu de 
la urgència. 
 
JOAN IGNASI ELENA 
 
Bé, bàsicament és una moció per condemnar l’atemptat que es va produir 
aquest cap de setmana a Oslo, i em sembla que la urgència s’explica per ella 
mateixa. 
 



 

                                                                                                                                                                       

ALCALDESSA 
 
Totalment d’acord.  Per tant, si no hi ha res més a dir, jo crec que és un tema 
que està més que clar i passaria a votar la urgència.  Vots a favor de la 
urgència?  Queda aprovada per unanimitat. 
 
 
Es vota la urgència de la moció, que s’aprova per unanimitat. 
 
 
ALCALDESSA 
 
I aleshores, en primer lloc debatríem aquesta moció,  si els sembla correcte.  
Senyor secretari. 
 
El secretari llegeix la part resolutiva de la moció següent: 
 
El passat divendres 22 de juliol va ocórrer una tragèdia d’immenses 
proporcions a Noruega.  Es va realitzar un doble atemptat contra la seu del 
govern noruec i diversos ministeris adjacents i contra el campament d’Estiu de 
l’AUF (Joventut Laborista Noruega) a l’illa d’Utoya. 
 
Aquest darrer crim va comportar la mort d’una norantena d’adolescents i joves, 
convertint els fets en una autèntica tragèdia nacional i un dels majors atacs a 
la democràcia perpetrats a Europa des de la II Guerra Mundial. 
 
Aquests fets vénen acompanyats d’un preocupant ressorgiment polític, social i 
electoral de l’extrema dreta i de la intolerància, l’odi i el fanatisme que han 
servit de pretext per realitzar aquests horribles crims. 
 
Atesos els fets descrits, el Ple de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú pren els 
següents acords: 
 
“PRIMER. Realitzem la nostra més enèrgica condemna als atemptats 
terroristes perpretats a Noruega i mostrem les nostres profundes condolences 
a les víctimes i les seves famílies.  També volem mostrar el nostre íntim 
respecte i solidaritat al poble de Noruega. 
 
SEGON. Reivindiquem la fermesa democràtica com a forma de combat contra 
la intolerància i la violència. 
 
TERCER. Reafirmem la convivència i el respecte com un dels valors suprems 
del model social europeu. 
 



 

                                                                                                                                                                       

QUART. Denunciem i combatem el fanatisme, la intolerància, el racisme, la 
islamofòbia i el rebuig al diferent, així com els ideals provinents de la retòrica 
de la por i l’odi que abonen el terreny a actes violents com els succeïts a 
Noruega.” 
 
 
ALCALDESSA 
 
Senyor Elena. 
 
JOAN IGNASI ELENA 
 
Bé, els brutals atemptats que s’han produït, a més de ser un terrible drama, 
naturalment, per a les persones afectades i les seves famílies i la gent propera 
i el conjunt del país, és una expresió més cruel i dramàtica del fanatisme, del 
fanatisme ideològic, no?  I ens ha de fer reflexionar entorn de que el fanatisme 
ideològic no és quelcom que estigui molt allunyat de les nostres fronteres, ni 
allunyat necessàriament dels nostres països, ni tampoc allunyat de la nostra 
cultura i del nostre entorn i de les nostres tradicions.  Hi ha un cert, una certa 
sensació en moltes ocasions, que la violència, el fanatisme, aquest tipo de 
bogeries més enllà, que a més a més sempre hi ha darrere doncs una persona 
especialment doncs pertorbada i fanàtica, són conseqüència de fanatismes 
religiosos molt allunyats de nosaltres, dels nostres entorns.  I ens n’adonem 
doncs que això no és així, que el fanatisme ideològic, el fanatisme religiós, que 
el fanatisme xenòfob, que l’odi, que generalment és el que sustenta aquest 
tipus d’accions, doncs està generalitzat i no respon només a uns clixés que a 
vegades se’ns posen al davant. 
 
En aquest sentit, doncs, és bo que reflexionem sobre aquestes qüestions.  Hi 
va haver-hi una inèrcia inicial, per exemple, de pensar que els atemptats 
aquests havien sigut de l’integrisme islàmic, per un mimetisme, no?  Pensar 
que de seguida doncs tot ve del mateix lloc.  I no, perquè l’odi no coneix ni de 
religions, no coneix ni de fronteres, no coneix ni de tradicions, sinó que és 
quelcom que tenim arrelat al ser humà i que hem de combatre, i que hem de 
combatre juntament amb més democràcia, hem de combatre amb més 
Europa, amb els principis universals del que és la fundació i l’esperit europeu, 
la llibertat, la justícia, la democràcia, més fermesa ideològica, més orgull dels 
nostres ideals, menys complicitat i passivitat i més mobilització, com la que es 
va fer a la nostra ciutat ara fa unes setmanes contra el feixisme, contra la 
xenofòbia.  Mobilització, orgull dels valors que ens uneixen, i combat, fermesa i 
cap renúncia davant del fanatisme i davant de la bogeria.  És des d’aquesta 
perspectiva, i naturalment per mostrar el condol també a les famílies i al país i 
en aquest cas doncs als joves laboristes que van patir doncs aquest atemptat, 
que pensàvem que era molt... era oportú doncs que justament avui en el Ple 



 

                                                                                                                                                                       

municipal manifestéssim aquest rebuig. 
 
ALCALDESSA 
 
Molt bé.  Senyor Gerard Figueras, per posicionar el govern. 
 
GERARD FIGUERAS 
 
Moltes gràcies, alcaldesa.  Com no podia ser d’una altra manera, la posició del 
govern de la ciutat doncs serà evidentment de recolzament i de ple suport en 
aquesta moció, i doncs no voldríem deixar de dir... doncs de sumar-nos a la 
repulsa i a la indignació que han suposat els fets produïts aquest cap de 
setmana, de condemnar-los i que condemnem doncs de forma enèrgica i 
unànime, i sobretot sense deixar d’assenyalar que és el fet de que s’ha anat a 
atacar doncs en aquest cas especialment a unes joventuts polítiques, a una 
gent jove que iniciaven doncs un procés, un camí de compromís amb la 
democràcia i amb el futur del seu país i les seves institucions.  I és aquesta 
doncs la part potser més feble i més fràgil la que s’ha anat a atacar, eh?  
Alguns que hem començat la nostra trajectòria també en joventuts polítiques 
doncs ens podem fer una mica la idea del que pot haver significat el que ha 
succeït i, per tant, com ja hem fet també des de cada una de les posicions, 
reiterem des d’aquí el suport, la repulsa i la condemna a aquest atac doncs a 
la democràcia i a la ciutadania lliure.  És per això, doncs, que des del govern 
de la ciutat doncs ens sumem en aquesta condemna i en aquesta mostra de 
condol i de suport, i reivindiquem, com deia el propi primer ministre del país, 
de Noruega, doncs que la resposta als qui no volen democràcia només pot ser 
una, que és més democràcia. 
 
ALCALDESSA 
 
Gràcies, senyor Figueras.  Paraules?  Senyora Sánchez. 
 
IOLANDA SÁNCHEZ 
 
Des del grup municipal crec que és obvi doncs que ens sumem doncs a les 
mostres de condol i des d’aquí, doncs des del sentit que aquest Ple té, que és 
mostrar que la ciutat de Vilanova, sempre ha sigut una ciutat acollidora, 
democràtica, que ha viscut amb plenitud doncs aquests fets, aquests valors 
històricament en els anys que portem de democràcia, i en aquest sentit doncs 
manifestar el nostre suport a la moció, als acords que prenem i sobretot doncs 
tenir aquest esperit de solidaritat doncs amb els familiars, amb el poble noruec 
que viu en aquests moments durament doncs aquest atac contra valors i 
democràcia. 
 



 

                                                                                                                                                                       

ALCALDESSA 
 
Senyor Font. 
 
MARC FONT 
 
Sí, per sumar-nos a la solidaritat del poble noruec i sobretot per condemnar 
aquests assassinats, pel qual realment se’ns acaben els adjectius.  I bé, volia 
comentar que els assassinats han estat obra d’un pertorbat, això és cert, però 
creiem que ha de servir una mica de toc d’alerta per a les democràcies 
europees, perquè si és una persona pertorbada, però que assumeix, 
interioritza fins a l’extrem unes idees que li han arribat, unes idees que s’han 
propagat a través de la televisió, unes idees propagades per un partit legal 
amb més del 20% de vots a Noruega.  No els vull fer culpables, amb això no 
vull dir que siguin ells, però sí que jugar i difondre certes idees, jugar amb l’odi, 
amb la supremacia, amb dir qui és millor i qui és pitjor, ens pot portar a que 
persones ja de per si inestables puguin acabar fent actes com el que estem 
condemnant.   
 
I per altra banda dir que bé, això ens ha passat a uns quants quilòmetros, però 
no ens queda tan lluny.  Els partits xenòfobs fins fa poc eren una cosa 
totalment estranya i aliena a Catalunya i últimament sabem que aquest discurs 
està creixent.  Per tant, des d’aquí m’agradaria demanar a tots els partits 
doncs que, com deia abans el senyor Elena, que estiguem atents, que ens 
mobilitzem, i sobretot que els combatem amb idees.  Ja no serveix de res allò 
de bueno, fem veure que no hi són, mentre fem veure que no existim no 
passarà res.  A les últimes municipals ja hem vist què ha passat i entenem que 
és una tasca de tots el que deia, no només aïllar-los, que també els hem 
d’aïllar, però sobretot combatre’ls amb les idees i explicar que tot allò que 
estan fent córrer són mentides i que l’única manera que sabem viure i com 
creiem que s’ha conviure és amb igualtat entre tots. 
 
ALCALDESSA 
 
Gràcies, senyor Font.  Alguna paraula més?  
 
Bé, passaríem a la votació.  Jo només voldria tancar aquest tema expresant 
que crec que és important que Vilanova sempre ha destacat per ser una ciutat 
acollidora, una ciutat molt tolerant, i que és molt important que hi hagi aquest 
debat aquí i que aquest ha de ser un objectiu, és un dels grans reptes que té la 
nostra societat en els propers anys, combatre aquesta falta de valors, aquesta 
intolerància, aquests odis que estan creixent, i que sobretot s’estan aprofitant 
aquests moments difícils per interessos de certes persones. 
 



 

                                                                                                                                                                       

Res, res més a dir.  Jo passaria a la votació.  Vots a favor de la moció?  
Abstencions?  S’aprova per unanimitat. 
 
Es vota la moció, la qual s’aprova per unanimitat dels presents. 
   
 

 12. MOCIÓ DEL GRUP D’ICV SOBRE UN PUNT D’INFORMACIÓ 
TURÍSTIC I DE SERVEIS A L’ESTACIÓ DE FERROCARRIL. 

 
ALCALDESSA 
 
La següent moció és la que presenta el grup d’Iniciativa per Catalunya-Verds, 
sobre un punt d’informació turístic. 
 
El secretari llegeix la part resolutiva de la moció següent: 
 
Exposició de motius: 
 
Des dels agents econòmics de la nostra ciutat, sindicals, socials i polítics, es 
reconeix que un des actius de Vilanova i la Geltrú per a fer front a l’actual crisi 
econòmica és el desenvolupament d’una oferta turística lligada als recursos 
propis ja existents a la ciutat, com ara: el seu patrimoni cultural, paisatgístic i 
històric; la seva xarxa d’equipaments amb les programacions culturals, socials 
i cíviques; el seu centre comercial a cel obert; els seus mercats municipals; el 
front marítim; l’oferta qualitativa de restauració; el seu cicle festiu i de 
festivals... 
 
El tipus d’oferta turística de la nostra ciutat, la capacitat d’allotjament de què 
disposa i la modificació dels hàbits del lleure de la ciutadania en funció dels 
condicionants de crisi actuals, determina la presència molt significativa a la 
nostra ciutat d’un segment de visitants que vol gaudir d’aquesta en una única 
jornada i que prové majoritàriament d’entorns geogràfics molt propers i 
connectats amb Vilanova per mitjà del transport per ferrocarril. 
 
Actualment doncs, la nostra Estació de Ferrocarril és una de les portes  
d’arribada important a la ciutat, sobretot per aquest tipus de visitants.  En un 
futur també ho ha de continuar sent, si es garanteix una millora dels actuals 
serveis de rodalies, que ens connecten als pobles i ciutats del sud de 
Barcelona i nord de Tarragona i promovem una cultura d’ús creixent d’aquest 
sistema de transport públic, clarament més sostenible. 
 
Garantir en aquests espais la presència de material promocional i informació 
de la ciutat és un element indispensable per tal d’acollir i orientar els nostres 
visitants i oferir la imatge d’una ciutat acollidora i dinàmica. 



 

                                                                                                                                                                       

 
Atès que han finalitzat les obres de remodelació de l’Estació,  és el moment 
oportú per a incorporar en aquest espai un punt de recepció i acollida als 
visitants, que informi de l’oferta global de les activitats, serveis i espais 
d’interès de la ciutat com a primera acollida i recepció de qui ens visita. 
 
Per aquests motius, el grup municipal d’ICV proposa l’adopció dels següents 
acords: 
 
“PRIMER. Sol·licitar i convenir amb ADIF, de forma ràpida, per a l’actual 
campanya d’estiu, la ubicació de forma provisional del punt d’informació turístic  
i  de serveis de la ciutat amb informadors/ores presencials i materials de 
difusió i informació de mà. 
 
SEGON. En el decurs de tres mesos,  estudiar i redactar la viabilitat de creació 
permanent d’aquest servei d’informació i acollida als visitants i viatgers, a 
través d’un sistema telemàtic.” 
 
 
ALCALDESSA 
 
Senyora Sánchez. 
 
IOLANDA SÁNCHEZ 
 
Gràcies, senyora alcaldesa.  Bé, bàsicament la moció el que pretén doncs és 
iniciar un camí, una petita mostra de treball per ensortir-nos també i posar uns 
elements per ensortir-nos d’aquesta crisi que, evidentment, doncs està fent... 
que està fent doncs... tenim moltes conseqüències a la nostra ciutat.  Sabem 
que Vilanova i la Geltrú és una ciutat que en el turisme, que en la seva visita 
doncs té una gran oportunitat, que cal promoure-la.  No ho diem les 
formacions polítiques únicament, ho diuen els agents econòmics de la nostra 
ciutat, els sindicats.  Sabem que aquí tenim una possibilitat, tenim una 
oportunitat, fer un turisme cultural important, un turisme del nostre patrimoni, 
mostrant el nostre patrimoni, mostrant el nostre patrimoni; un turisme també 
dels espais naturals.  I davant també de com és la nostra ciutat, doncs és 
evident que no tenim una oferta doncs hotelera que pugui satisfer l’allotjament 
de visitants de forma constant i amb molts dies per a la seva estada, i és 
evident també que la crisi ha fet canviar el tipus de lleure i el tipus de visites a 
les pròpies ciutats, i en aquest sentit doncs les visites són més curtes i les 
estades són segurament d’un i, com a molt, dos dies.  Tenim un entorn de 
ciutats i pobles que també acullen turisme i que per tant doncs també s’ofereix 
com una possibilitat aquí al costat doncs de poder-nos visitar.   Entenem que 
l’estació de ferrocarril doncs és la primera porta d’entrada, una de les portes 



 

                                                                                                                                                                       

més importants d’entrada de molts visitants.  Per a nosaltres ademés és molt 
més positiu que sigui aquesta porta d’entrada que no l’ús del cotxe o les 
carreteres perquè ens vinguin a visitar, i que per tant doncs com a ciutat 
acollidora que som hem de mostrar-nos i en aquest sentit demanàvem, a ser 
possible, doncs que amb immediatesa convenir amb ADIF doncs la possibilitat 
d’això, d’instal·lar un punt d’informació amb materials de mà, materials de 
difusió de la nostra ciutat, que expliquem els serveis que tenim i que més 
endavant, doncs, dèiem en el decurs d’uns tres mesos, es pugui estudiar 
realment la viabilitat de tenir concretament en aquest espai doncs un punt 
d’informació telemàtic o com es cregui tècnicament doncs que pot servir per 
millorar doncs això, l’acollida, el coneixement de la nostra ciutat i sobretot 
doncs articular petites coses quotidianes que ens posin i ens fagin lluitar contra 
aquesta crisi econòmica. 
 
ALCALDESSA 
 
Gràcies, senyora Sánchez.  Senyor Figueras. 
 
GERARD FIGUERAS 
 
Moltes gràcies, senyora alcaldesa.  Senyora Sánchez, en primer lloc doncs 
agraïm per part del govern que hagin presentat aquesta moció.  Aquest és un 
govern que té una clara voluntat d’apostar i de treballar pel desenvolupament 
del turisme a Vilanova i la Geltrú.  De fet, la Regidoria de Promoció de la Ciutat 
incorpora en el seu nom explícitament, i com a mostra d’aquesta voluntat, la 
paraula de Regidoria de Promoció Econòmica i “Turisme”, i com que el nom no 
fa la cosa, el que tocarà veure ara és quina és la capacitat de treball que tenim 
en aquests quatre anys per aprofundir realment primer en la dinamització d’un 
sector que té la ciutat, que ara és petit, però que pot diguem recórrer molt més 
d’espai, i en aquest sentit i en aquesta direcció és en el que es treballarà des 
del govern de la ciutat. 
 
Aquesta és una moció que nosaltres, com a govern, veiem amb bons ulls, 
malgrat que la urgència de la qual es parla ara ens sobta de la no urgència 
que hi ha hagut durant els passats dotze anys de govern de la ciutat, però 
malgrat això doncs entenem que és una bona proposta i que, per tant, la 
recollim amb bons ulls, eh?, i que per tant és una proposta que com a govern 
de la ciutat hi donarem recolzament, fent algunes matitzacions.  La primera, es 
demana doncs la urgència de signar aquest conveni amb ADIF per a la 
present temporada turística.  Estem a 25 de juliol, hi ha poc temps, nosaltres 
farem la sol·licitud en aquest cas amb els responsables de l’administració 
d’infraestructures ferroviàries, sapiguent que és possible que la resposta per 
part d’ells vingui després de fins i tot quan ja hagi estat acabada la temporada 
turística, eh?  Malgrat això, insisteixo, nosaltres els farem arribar aquesta 



 

                                                                                                                                                                       

proposta. 
 
També remarcar que, bueno, a vegades hi han contradiccions, no?, amb la 
necessitat de no madurar o no tirar endavant decisions sense haver-les 
explicat o consensuat prou, i ara se’ns demana que actuem.  Així ho farem. 
 
En segon lloc, pel que fa, diguem, al contingut de la moció, i al fet doncs de 
que l’estació pugui esdevenir un altre punt de difusió turística de la ciutat.  Ens 
sembla un bon emplaçament, ens sembla que tant l’estació com el Museu del 
Ferrocarril han de ser pols diguem de dinamització i d’atracció, sobretot de 
visiants a Vilanova i la Geltrú, i en aquest sentit i aprofito que hi ha la moció 
doncs que avançar una informació que els haguérem explicat en la propera 
Comisió de Promoció de la Ciutat, en quant el govern, des de fa ja cinc o sis 
setmanes ha pres possessió i ha intentat doncs entendre el funcionament de 
la casa i veure doncs quines possibilitats hi havien.  Evidentment hi ha hagut 
tot un seguit de temes d’urgència, com és per exemple tot el que fa referència 
a la temporada turística de la ciutat, eh?, per això vostès han vist que vàrem 
fer un recull simplement de totes les activitats que oferia Vilanova, i sota 
aquest “Gaudeix de l’estiu a Vilanova i la Geltrú” vam editar un petit opuscle 
per poguer doncs donar als establiments turístics i comercials de la ciutat.  
Que també doncs hem intentat desencallar algunes actuacions que requerien 
d’urgència, eh?, com és la que ha suscitat aquest debat al voltant de l’Estació 
Nàutica, i també vàrem descobrir que l’Ajuntament tenia des de feia un parell 
d’anys en propietat una guingueta d’informació turística mòbil nova, que no 
s’havia posat en funcionament i que des de ja fa tres o quatre setmanes hem 
estat intentant veure quines eren les possibilitats de que específicament doncs 
en aquesta temporada, en aquest mes d’agost, aquesta pogués ser un punt 
complementari de suport i d’informació turística al que ja significa l’oficia que ja 
hi ha al passeig de Ribes Roges i una mica el paper que desenvolupa també la 
botiga de Vilanova i la Geltrú d’aquí, doncs del centre de la ciutat, no?  És en 
aquest sentit que també intentant que tingués el mínim de cost, doncs a través 
d’algun Pla d’Ocupació ja existent, i d’una petita ampliació del conveni que 
tenim en aquest cas amb l’empresa concessionària de la informació turística, 
doncs que a partir del proper dia 2 d’agost ja ens plau poder també comunicar 
que aquesta guingueta mòbil, que fins ara no estava en ús, es posarà en 
aquest cas ja a la plaça de l’estació, a la plaça, si no m’equivoco, d’Eduard 
Maristany, perquè doncs la gent que vingui amb tren a la ciutat ja es trobin 
amb un punt d’informació doncs del que ofereix Vilanova i també doncs de la 
diferent oferta sobretot cultural que tenim.  En paral·lel el que farem és que si 
els convenis o els contactes amb ADIF ens donen perquè a mitjans d’agost  
això pugui situar-se a dintre del recinte de l’estació, doncs possiblement la 
ubicarem en allà i també treballarem doncs perquè hi pugui haver un punt de 
forma estable, tal i com vostès ens plantegen en aquesta estació. 
 



 

                                                                                                                                                                       

Per tant, per acabar sí que agrair-los això. Sàpiguen, i no es posin neguitosos, 
doncs que en la propera informació de Promoció coneixeran el detall d’aquesta 
operació de situar una guingueta que, insisteixo, que ja és propietat de 
l’Ajuntament a l’estació, perquè en puguem parlar i en puguem diguem rebre 
totes les opinions que vulguin.   
 
I per acabar només dir-los que la voluntat del govern és treballar.  Nosaltres 
estem aquí per treballar i si alguna vegada doncs tenim algun dèficit 
comunicatiu, home, no ens ho prenguin com a mala fe, sinó a vegades les 
velocitats que té l’administració i amb la que es prenen les decisions hi ha un 
petit decalatge, però no els hi sàpiga greu que prenguem decisions, que les 
fem en benefici de la ciutat i a poc a poc nosaltres també entendrem els 
mecanismes doncs de poder ser més curosos amb la mecànica, eh?  Vull dir, 
estem aquí per... som govern i per tant la intenció és prendre decisions 
beneficioses per al conjunt de la ciutat.  Moltes gràcies. 
 
ALCALDESSA 
 
Gràcies, senyor Figueras.  Paraules?  Senyor Font. 
 
MARC FONT 
 
Sí, gràcies.  Entenc que el vot és favorable, no? 
 
GERARD FIGUERAS 
 
Sí, sí, ho he dit, no? El vot del govern serà positiu. 
 
MARC FONT 
 
Perdona.  Bé, primer de tot per posicionar-nos també a favor de la moció.  
Entenem que és una bona idea.  Tal com ha dit la senyora Sánchez, és 
segurament un dels principals punts d’entrada, sinó el principal d’entrada de 
turisme a la ciutat, i bé, en tot cas ja es prendrà la forma que es cregui més 
adient, no sé si hi han d’haver persones fixes, si ha de ser només informació, o 
en tot cas ja es decidirà.   
 
Però el que sí... bueno, per altra banda dir que entenem que la urgència és 
complicada, que a 25 de juliol doncs és complicat, però en tot cas si diu que a 
fora ja hi ha la idea d’instal·lar-hi una guingueta mòbil fins que no pugui ser a 
dintre doncs ens n’alegrem. 
 
Per altra banda, ja que parlàvem d’ADIF i de les urgències i després hi ha una 
altra moció que també té a veure amb la RENFE, ens agradaria plantejar 



 

                                                                                                                                                                       

doncs que si realment hi ha d’haver reunió amb ADIF i entenem que seria 
convenient fer-la amb Generalitat, RENFE i amb tots aquells sectors implicats 
amb el tren a Vilanova, creiem que haurien de fer un replantejament de fons 
seriós i entre tots a l’hora d’anar a reclamar, no?  Potser no cal només anar a 
reclamar això, sinó ja que anem a veure’ns i hem de fer aquest esforç, doncs 
entre tots intentar solucionar temes que fa molts anys que s’arrosseguen, 
temes que afecten a milers de vilanovins cada dia, només cal veure què va 
passar la setmana passada, i creiem que hi han molts temes de fons, com són 
la integració tarifària en la zona 3 o en la 4, tot el tema del pas directe, sobretot 
ara que hi ha la nova rambla del Far, per poder comunicar la part de dalt de la 
ciutat amb la rambla del Far.  El tema d’aparcaments de bicicletes, que s’ha fet 
una solució, però bé sabem que tampoc no és una solució definitiva.  O anant 
una mica més lluny el tema de soterrament de les vies.  Des de la CUP 
encoratgem el govern a fer seves tots aquests problemes, a mirar de tirar-los 
endavant, perquè realment fa molts anys que tenim tot això aturat.  S’han fet 
inversions a l’estació, però creiem que han fet inversions que ADIF ha cregut, 
penso que no han solucionat els problemes reals que tenen els usuaris de 
RENFE.  I per tant, això, suposo que la majoria de... o tots els grups de 
l’oposició estaríem al costat d’això, i encoratjar-los a fer aquesta tasca i 
realment presionar i mirar d’aconseguir tot això dintre d’aquest machihembrat 
de gent que hi té responsabilitats, que al final ja no saps a qui has d’anar a 
veure. 
 
ALCALDESSA 
 
Moltes gràcies, senyor Font.  El senyor Rodríguez. 
 
SANTIAGO RODRÍGUEZ 
 
Gràcies.  Per posicionar-nos sobre la moció d’Iniciativa que demana la 
ubicació d’un punt turístic ràpidament i durant l’estiu a l’estació.  Nosaltres 
trobem molt encertada aquesta idea, el que passa és que ens ha sorprès una 
mica la intervenció del govern, perquè nosaltres creiem que si el grup 
d’Iniciativa presenta aquesta moció, demanant que ràpidament i durant l’estiu 
es presenti, estem convençuts, o al menos estàvem convençuts de que ja 
havien hagut les converses amb ADIF per tal que això es posés en marxa 
immediatament, i per tant entenem que això no és així, no?  I això, la veritat és 
que ens ha sorprès una mica, com també pensàvem, ja que demana la 
presència d’informadors presencials, que l’Ajuntament deu haver contractat 
una sèrie d’informadors turístics per a la ciutat, no?, deu haver tingut aquesta 
previsió, i per tant lo que pretenia la moció era donar-li una ubicació.  I per tant 
he quedat sorprès de que això no sigui així, i per tant la rapidesa que es 
demanava en la moció sembla ser que no pugui ser tan ràpid doncs com per 
exemple el conveni de l’Estació Nàutica, no?  En qualsevol cas nosaltres 



 

                                                                                                                                                                       

donarem suport en aquesta proposta. 
 
ALCALDESSA 
 
Gràcies, senyor Rodríguez.  Senyor Escalas. 
 
ORIOL ESCALAS 
 
Gràcies.  El nostre grup es posiciona a favor de la moció.  Considerem que és 
una idea molt encertada.  Creiem a més a més que l’estació no és un altre 
punt, sinó és un dels punts fonamentals d’entrada i a més a més del tipo 
d’entrada que volem per a la ciutat, és a dir, a través del transport públic, i per 
tant considerem que sí se li ha de donar prioritat i que no és un tema només 
d’estiu, sinó que això ens ha d’ajudar a desestacionalitzar també el turisme a 
la ciutat i, per tant, més enllà de la possibilitat de que això es posi en marxa ja, 
de que hi hagi la guixeta mòbil, s’ha de començar a treballar ja perquè això al 
setembre també hi pugui ser i estant en marxa i funcioni tot l’any.  És a dir, no 
és un tema exclusivament de l’estiu. 
 
En tot cas creiem que és important, perquè el punt d’informació turística 
compleix dues funcions: una part diguéssim assistencial dels dubtes que pugui 
tenir el visitant que vingui, però ens ajudarà també, o ens hauria d’ajudar a 
canalitzar els visitants i a dirigir-los cap a l’eix comercial, cap a la façana 
marítima, demostrar, pode’ls demostrar la diversitat de l’oferta cultural, de 
l’oferta gastronòmica de la ciutat, i fer-ho en el moment que arriben.  En aquest 
punt, si ho fem, guanyem com a destinació de qualitat turística i, per tant, 
creiem que és fonamental. 
 
En tot cas, la proposta de la guixeta mòbil l’haurem de valorar, és a dir, a priori 
no ens sembla malament, però una vegada més haurem de veure-ho tot.  No 
ens sembla malament, i la voluntat d’aquest grup en temes de promoció 
econòmica és de fer propostes i de cooperar, tant amb el govern municipal 
com amb la resta de grups, en matèria de promoció econòmica, tant per 
consolidar el teixit empresarial, la petita i mitjana empresa que tenim localment 
a Vilanova i la Geltrú, com també precisament per anar definint aquests 
paradigmes de futur, un dels quals ha de ser el turisme, i aquesta és una peça 
fonamental que considerem important. 
 
ALCALDESSA 
 
Moltes gràcies, senyor Escalas.  Senyora Sánchez. 
 
 
 



 

                                                                                                                                                                       

IOLANDA SÁNCHEZ 
 
En tot cas era per una puntualització que... en la resposta del senyor Figueras 
doncs una puntualització, i és que el motiu d’aquesta moció ha estat que hem 
acabat o s’han acabat les obres concretament de remodelació de l’estació, per 
la qual cosa a lo millor no s’havia plantejat anteriorment, no?  Crec que un cop 
acabades les obres de remodelació de l’estació, quan s’estrena, com es diu, 
edifici nou, remodelat i teòricament doncs millor, és el moment doncs de vestir-
lo, i en aquest sentit doncs crec que és un bon vestiment d’acolliment a la 
nostra ciutat posar aquest punt d’informació turística.  I agraeixo, doncs, el 
suport dels grups a la moció. 
 
ALCALDESSA 
 
Fem una segona ronda?  Jo crec que primer el senyor... 
 
GERARD FIGUERAS 
 
Gràcies, alcaldesa.  Agraint una mica la bona predisposició de la resta de 
grups, sí que doncs bueno, fer referència que em sembla bé el motiu de 
justificació, però vull dir, el govern anterior també hagués pogut tindre 
l’oportunitat de plantejar al remodelar l’estació la previsió d’aquest punt, no?  
 
En tot cas, senyor Rodríguez, no hi havia cap previsió ni per part doncs 
d’haver tingut un conveni preparat amb ADIF, ni per part de tenir el cost de cap 
d’aquests informadors.  El que sí que insisteixo, nosaltres a l’haver conegut, és 
a dir, a l’entrar com a govern i haver doncs tingut la voluntat de que hi hagués 
un reforç a part de l’oficina de turisme existent, quan es detecta que existeix 
aquest equipament el que fem és intentar com el podem bastir, no?, i com el 
podem consolidar, per això també es pensa que una bona ubicació d’aquesta 
guingueta diguem mòbil és al voltant de l’estació, i el que s’intenta fer és 
compaginar uns plans d’ocupació que ja estaven consignats amb una petita 
doncs augment en aquest cas del conveni amb l’empresa que dóna servei a 
l’oficina d’informació turística de baix a mar.  És d’aquesta forma amb la que, 
com a mínim, durant un mes o un mes i mig podrem tenir aquest punt 
d’informació turística complementari a la ciutat, insisteixo, que no definitiu. 
 
En resposta també als altres grups, doncs agrair la bona predisposició en 
aquest cas del grup socialista, i també doncs dir que igualment tampoc no 
compartim una mica aquesta necessitat d’urgència quan hi han hagut 12 anys 
per poder fer accions similars i aquesta en concret no s’havia fet, eh?  En tot 
cas, doncs, a partir d’aquí entenc que el diàleg i la feina conjunta serà el que 
ens servirà per diguem tirar endavant una política de promoció econòmica de 
la ciutat que dongui els seus fruits.  Moltes gràcies. 



 

                                                                                                                                                                       

 
ALCALDESSA 
 
Gràcies, senyor Figueras.  Ara obriríem una segona ronda de paraules.  El 
senyor Rodríguez ha demanat la paraula. 
 
SANTIAGO RODRÍGUEZ 
 
Gràcies.  No, ja que han sortit vàrios temes de la estació fonamentalment, i 
home, pot tenir relació amb aquesta qüestió sobre ADIF, teníem preparat com 
a prec, però en qualsevol cas prego que doncs s’ho prenguin ja com un prec, 
no?, que si han de negociar amb ADIF res doncs tinguin present que en el 
darrer temporal que hi va haver a Vilanova la setmana passada l’estació es va 
inundar, i per tant convindria revisar què és el que ha provocat aquesta 
inundació, si és un problema coiuntural, o és un problema més estructural.  
Però en qualsevol cas, sigui com sigui el problema, a part de que es resolgués 
el problema, sí que estaria bé que mentres no es resolgui aquest problema, si 
es torna a inundar l’estació fent-la absolutament impracticable per als 
ciutadans, que no estigui més de 24 hores en deixar-la habilitada perquè pugui 
tornar a fer el seu ús.   Clar, perquè m’imagino un punt d’informació en una 
estació inundada no em donaria massa bona impresió.  Gràcies. 
 
ALCALDESSA 
 
Moltes gràcies, senyor Rodríguez.  Bé, jo crec que les postures han quedat 
força clares.  Sí que voldria compartir amb l’expresió alguns dels comentaris 
que s’han fet respecte tota la problemàtica relacionada amb el transport 
ferroviari a la nostra ciutat, que la setmana passada vam tenir un problema 
molt, molt greu, i comparteixo les expresions del senyor Font, i també d’altres 
grups, que és un tema que hem de tractar com a ciutat, amb la unitat de totes 
les forces, per reivindicar el transport ferroviari que es mereix Vilanova i la 
Geltrú i que hem de reclamar des de tots els àmbits.  Per tant, aquesta és una 
moció en concret sobre un tema molt ara del moment, però més enllà d’això, 
això ho hem d’englobar dintre d’una negociació i un reclamar global a RENFE 
per exigir el dret com a... que té la nostra ciutat a tenir un transport ferroviari 
digne i a l’alçada. 
 
Passaríem, per tant, a la votació d’aquesta moció.  Vots a favor de la moció?  
Queda aprovada per unanimitat. 
 
Es vota la moció, la qual s’aprova per unanimitat dels presents. 
 
 
 



 

                                                                                                                                                                       

 13. MOCIÓ DEL PP SOBRE ELEMENTS PERILLOSOS A LA RAMBLA 
DEL FAR. 

 
ALCALDESSA 
 
La següent moció és la que presenta el grup municipal socialista, per 
assegurar la connexió a Barcelona?   
 
SECRETARI 
 
No, és la 13. 
 
ALCALDESSA 
 
Correcte.  La següent moció és la que presenta el Partit Popular sobre 
elements perillosos a la rambla del Far. 
 
El secretari llegeix la part resolutiva de la moció següent: 
 
Recentment s’ha inaugurat la nova rambla del Far, antic torrent de la Pastera, 
com un nou passeig al costat del mar, en el que s’inclouen equipaments de 
caire lúdic per als infants i zones verdes. 
 
Observant detingudament aquests equipaments, hem detectat alguns 
elements perillosos que podrien provocar accidents als infants que vulguin 
gaudir dels mateixos. 
 
Un dels elements problemàtics es troba a les jardineres situades a la mini-pista 
de futbol sala, que té uns acabats de material metàl·lic i d’angle pronunciat de 
petita alçada, que poden esser perillosos en cas de caiguda. 
 
Un segon element perillós el trobem a la mateixa zona, en aquest cas a la part 
lateral que separa la pista de la zona verda amb un esglaó que a més de ser 
perillós en cas de caiguda, molt fàcilment pot actuar com a causa de caigudes. 
 
Un tercer element perillós es situa a la part oposada de la rambla, entre la 
zona del passeig central i la zona enjardinada, la qual no té cap protecció en 
forma de tanca o semblant, on també es poden provocar caigudes i lesions. 
 
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 revisar aquestes i altres circumstàncies 
dels diferents elements perillosos de la nova rambla del Far, i portar a terme 



 

                                                                                                                                                                       

les accions necessàries per posar-hi remei de la forma més immediata 
possible.”  
 
 
ALCALDESSA 
 
Senyor Álvarez. 
 
FRANCISCO ÁLVAREZ 
 
Moltes gràcies, senyora alcaldessa.  Bé, com tots sabem, s’ha inaugurat fa poc 
la rambla del Far, que és fruit de la vella reivindicació dels veïns del barri de 
Mar de portar a terme el cobriment del torrent de la Pastera.  La rambla del Far 
consta d’una zona de passeig, una zona d’activitat física per a la gent gran i 
una zona d’esbarjo per a infants i joves, a part de zones ajardinades.  El cas 
és que, observant detingudament tot l’equipament, hem vist que n’hi han 
elements que poden derivar en accidents per part... sobretot a la zona 
d’esbarjo per als infants.  A la moció ja especifiquem una mica la part de la 
pista, la mini pista de futbol sala, que n’hi havia alguns elements que podien 
tindre una certa perillositat, però creiem que n’hi han altres també entre la 
zona del passeig i la zona ajardinada, i d’alguna manera lo que demanem és, 
des d’un punt de vista tècnic, revisar tot l’equipament i solventar els problemes 
que poguessin haveure. 
 
ALCALDESSA 
 
Moltes gràcies, senyor Álvarez.  El senyor Giribet.  
 
JOAN GIRIBET 
 
Gràcies, senyora alcaldesa.  Bueno, senyor Álvarez, tal com vam parlar a la 
darrera i última Comisió, bueno, d’entrada la posició, el posicionament del 
govern és de recolzar-la, eh?, i tal com li vam dir tindrem en compte tot el que 
vam parlar.  Sí que és veritat que hi ha unes parts que es van comentar en les 
quals els tècnics municipals ja van donar resposta a les solucions que s’havien 
pres.  Hi havia algunes de les coses que es van presentar que em sembla que 
anterior ja a la moció de l’última Comisió ja s’havien donat resposta, era el cas, 
em sembla, d’una tanca que quedava sobre un esglaó, que hi havia una sèrie 
de coses, i en tot cas per part del govern ja ens vam comprometre a fer un 
seguiment exhaustiu amb tots els tècnics per anar revisant i anar controlant 
tots els defectes que puguem detectar.  També és una obra entregada fa una 
setmana i pràcticament no hem tingut temps d’analitzar tots els problemes, 
eh?  En tot cas ens comprometem des d’aquest grup municipal a tenir en 
compte tot això i a fer aquest seguiment. 



 

                                                                                                                                                                       

ALCALDESSA 
 
Gràcies, senyor Giribet.  Paraules sobre aquest tema?  La senyora Sánchez.  
 
IOLANDA SÁNCHEZ 
 
Bé, primer de tot una qüestió de procediment.  En teoria, segons l’últim ROM, i 
suposo que és de les poques experiències que tenim que passin mocions per 
les comisions informatives, creiem que hauria d’haver passat com a punt de 
l’àrea de la Comisió Informativa pertinent i no com a moció en tot cas ara 
presentada per un grup municipal i que per tant... això és el que enteníem.  En 
tot cas el secretari doncs (...)  Però enteníem això, que un cop debatuda en 
una comisió informativa, prosperava en el Ple com a punt de l’ordre del dia de 
la Comisió de l’àrea pertinent.  Que per tant, doncs, era aquesta qüestió. 
 
Aprofito també la moció, doncs, per manifestar doncs... evidentment ja vam 
parlar en la Comisió Informativa el nostre suport a que hi hagi la revisió 
d’aquests elements, d’aquests possibles elements.  Evidentment l’espai públic, 
el que s’ha tractat, i aquest projecte doncs que era un projecte doncs 
evidentment històricament reivindicat per les associacions de veïns del barri de 
Mar, per la ciutadania del barri de Mar i per, crec en aquest sentit, per tota la 
ciutat de Vilanova, doncs un projecte doncs que llargament reivindicat per un 
costat i que ha costat treballar per la complexitat que portava la negociació 
amb l’ACA respecte si es podia o no cobrir, i per altra banda, doncs, pel 
finançament de la pròpia obra i que, amb l’esforç evidentment del... l’esforç 
municipal dels ingressos municipals per un costat, i evidentment doncs 
l’oportunitat en el seu moment de tenir els famosos fons FEILs, van fer 
possible doncs que avui la nostra ciutat gaudeixi d’aquest espai.  I vull aprofitar 
en aquest sentit també, en aquest Ple municipal, per felicitar a tot l’equip tècnic 
que va treballar en aquest projecte, que com sempre a les obres queden 
petites coses que s’han de poder retocar i revisar i que, per tant, així van 
explicitar l’equip tècnic de l’àrea de Projectes, l’àrea de Projectes Urbanístics, i 
permeteu-me també, i així perquè consti en acta, felicitar el regidor que va ser 
un protagonista i que va portar doncs insistentment aquest projecte a terme, 
en Xavier Oller, doncs que va fer possible doncs evidentment discutir amb 
l’ACA per un costat i treure doncs que pogués ser cobert el torrent de la 
Pastera a la rambla del Far, i evidentment doncs que tinguem aquest nou 
espai qualitatiu doncs per a la ciutat. 
 
ALCALDESSA 
 
Molt bé.  Moltes gràcies, senyora Sánchez.  Senyor Font. 
 
 



 

                                                                                                                                                                       

MARC FONT 
 
Sí, només per explicar el nostre vot, que serà d’abstenció.  Més que res bé, no, 
aquest punt va anar a la Comisió Informativa, a nosaltres ens van convèncer 
les explicacions que van donar els tècnics.  Entenem que acabaran d’arreglar 
aquelles coses que es puguin arreglar i pel que fa... hi havien altres coses 
doncs que ja s’havien retocat, i per tant, doncs, confiant amb ells, entenem que 
ens abstenim i n’estem convençuts doncs que es solucionarà aquest tema 
sense que hi hagi d’haver una moció. 
 
ALCALDESSA 
 
Senyor Juan Luis Ruiz.  I després ja també demanarem la intervenció del 
secretari sobre aquest problema de forma que ha comentat abans la senyora 
Sánchez.  Senyor Ruiz. 
 
JUAN LUIS RUIZ 
 
Sí, moltes gràcies.  Jo, primer de tot, unir-me a les felicitacions i agraïments 
que ha fet la senyora Sánchez, l’agraïment a tots els tècnics que han treballat 
directament en aquesta obra tan reivindicada i tan esperada.  Els tècnics tant 
de Projectes com de Convivència i Participació, que també van fer una feina 
extraordinària i entenc que vostè no ho ha volgut potser fer-ho directament als 
de Participació, però em sembla que és important reconèixer-ho, de la mateixa 
manera també que al regidor Xavier Oller, que va fer una feina fantàstica i que 
finalment doncs ha estat una realitat, no? 
 
Després també voldria agrair amb el senyor Sánchez, ai, el senyor Álvarez, 
perdó, el fet de que presentés aquesta moció a la Comisió Informativa, perquè 
de fet, des de que vam aprovar el nou ROM ara fa dos anys, és una eina que 
mai hem utilitzat, ni des del govern municipal ni des de l’oposició en aquell 
moment.  És a dir, això en cap moment ho vam fer i per tant és una 
experiència nova que suposo que ara justament... s’havia fet?  No ho recordo, 
eh?, en tot cas... digue’m?  Amb l’skate, bueno, doncs en tot cas és la segona.  
En tot cas doncs això, agrair-li sincerament.  
 
Nosaltres votarem favorablement a la moció, tot i que és evident que els 
tècnics doncs ens van convèncer amb les seves apreciacions i comentaris al 
respecte, no?, però també hi havia la voluntat per part del govern municipal 
doncs de solucionar aquestes incidències i, per tant, doncs votarem 
favorablement. 
 
El que sí que demanaria en tot cas –això no ho vaig pensar a la Comisió 
Informativa i ho he estat pensant ara-, és que potser també seria bo que es 



 

                                                                                                                                                                       

pogués portar el projecte en la Comisió d’Espai Públic.  L’Ajuntament té una 
Comisió d’Espai Públic en la qual hi han tècnics no només de Projectes, sinó 
també de Participació i de Convivència, i potser també seria doncs un element 
més per tal de poder doncs, entre tots els tècnics implicats, doncs poder fer 
una valoració respecte al que proposa la moció, no?  Res més, i en tot cas que 
votarem favorablement. 
 
ALCALDESSA 
 
Molt bé.  Gràcies, senyor Ruiz.  Si de cas només breument per aclarir el dubte 
que ha expresat la senyora Sánchez. 
 
SECRETARI 
 
Aquesta qüestió ja es va plantejar a la Junta de Portaveus i es va comentar, i 
el que vam quedar és que el procediment intern de discusió al si de la Comisió 
Informativa no havia estat el prou curós que era necessari, perquè no es va 
votar.  Clar, si no es vota una moció que va al Ple, com queda?  Llavorens vam 
dir, com el PP encara no ha exhaurit el cupo de tres, passem aquesta a través 
de les mocions normals i ja està.  I una altra vegada que passi per Comisió 
Informativa, establim ja clarament el procediment perquè no hi hagin dubtes.  
Va ser aquesta l’explicació que es va donar a la Junta de Portaveus i per això 
es canalitzava a través d’una moció diguem normal. 
 
ALCALDESSA 
 
Molt bé.  Gràcies, senyor secretari.  No sé si el senyor Álvarez vol dir alguna 
cosa més sobre la moció.  Sinó passaríem ja a la votació.  Vots a favor 
d’aquesta moció?  Es vota per unanimitat de tots els grups.  Perdó, amb 
l’abstenció dels membres de la CUP. 
 
Es vota la moció, la qual s’aprova amb el resultat següent: 
 
  Vots a favor: CIU, PSC, PP i ICV (22) 
  Abstencions: CUP (2) 
 

 14. MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA PER ASSEGURAR 
LA CONNEXIÓ A BARCELONA AMB TRANSPORT PÚBLIC 
DURANT EL MES D’AGOST. 

 
ALCALDESSA 
 
Passaríem a la següent moció, que aquesta ara sí, que és la que presenta el 
grup municipal socialista. 



 

                                                                                                                                                                       

 
El secretari llegeix la part resolutiva de la moció següent: 
 
El proper mes d’agost, tal i com s’ha fet públic a través dels mitjans de 
comunicació, s’ha previst el tall de la línia de rodalies R2 sud, que connecta 
Vilanova i la Geltrú amb l’estació de Barcelona-Sants, amb motiu de les obres 
de cobriment del corredor ferroviari d’accés aquesta estació. 
 
Aquest tall implicarà que els trens de la línia del Garraf finalitzaran i iniciaran el 
seu recorregut des de l’estació de Bellvitge, des d’aquí, els usuaris hauran 
d’utilitzar altres mitjans de transport públic com el metro o els Ferrocarrils de la 
Generalitat.  
 
Aquest fet perjudica, de nou, els veïns de la ciutat que es desplacen per 
motius laborals o d’oci a l’estació de Barcelona-Sants per enllaçar amb altres 
línies de rodalies, regionals o trens d’alta velocitat i/o la xarxa de transport 
metropolità, com també als turistes que vulguin desplaçar-se de Vilanova cap 
a Barcelona o tots aquells que vulguin fer un viatge d’estada a la ciutat, 
especialment perquè es produirà en temporada alta i coincidint amb plena 
Festa Major de la ciutat, incrementant el temps del seu recorregut de forma 
considerable.  
 
Tot i que es pugui utilitzar el mateix bitllet, no s’ha comunicat un pla de 
transport alternatiu a través d’autobusos posats a disposició de tots aquests 
usuaris cap a l’estació de Sants, com tampoc s’ha previst una reducció del 
preu del bitllet malgrat el clar perjudici que comportarà el tall. 
 
Per tot això, el Grup Municipal Socialista proposa al Ple de l’Ajuntament de 
Vilanova i la Geltrú l'aprovació dels següents 
 

ACORDS 
 
“PRIMER. Sol·licitar al Departament de Territori i Sostenibilitat un pla de 
transport alternatiu durant el mes d’agost, a través d’una flota d’autobusos a 
disposició dels usuaris afectats, i l’estudi d’increment de les línies d’autobús 
directe entre Vilanova i la Geltrú i Barcelona. 
 
SEGON. Sol·licitar al Departament de Territori i Sostenibilitat un pla de 
comunicació i informació als usuaris que es trobin a les diverses estacions 
afectades, comunicant els mitjans de transport alternatius. 
 
TERCER. Sol·licitar al Departament de Territori i Sostenibilitat una rebaixa 
temporal de les tarifes del servei ferroviari durant el període d’afectació. 
 



 

                                                                                                                                                                       

QUART. Traslladar aquests acords als ajuntaments de la comarca del Garraf, 
al Consell Comarcal del Garraf, als ajuntaments de la línia de rodalies R2 sud i 
al Departament de Territori i Sostenibilitat.” 
 
ALCALDESSA 
 
Gràcies. Senyor Escalas. 
 
ORIOL ESCALAS 
 
Gràcies, alcaldesa.  Bé, bàsicament aquesta moció és fruit del que ens han 
anunciat en aquest últim mes.  Fa cosa, bueno, fa cosa d’un mes se’ns va dir, 
o vem saber que per executar les obres de cobertura de l’entrada de les vies 
de l’estació de Sants s’interrompria el servei des de Bellvitge fins a la pròpia 
estació de Sants.  I la setmana passada, finalment, en una roda de premsa, 
vem tenir la confirmació de que finalment ni Rodalies, ni ADIF, ni el 
Departament de Territori i Sostenibilitat té previst cap tipus de pla alternatiu.  
Sorprenentment, en una roda de premsa on hi havia el responsable d’ADIF, el 
director de Rodalies de Catalunya i també el tercer tinent d’alcalde de 
l’Ajuntament de Barcelona, es va presentar un pla alternatiu, dient que 
afectava a 150.000 usuaris i aquest pla alternatiu consisteix en buscar-se la 
vida amb el transport que hi ha. 
 
Casualment es diu que totes les línies són les afectades, la part nord de les 
línies després de l’estació de Sants estan, o es veuen poc afectades.  La part 
sud sí, el que passa és que hi ha una diferència entre la línia amb Sant Vicenç, 
que va a Sant Vicenç via Vilafranca, de la que va a Vilanova i la Geltrú i a la 
comarca, i és que per la part de la línia de Vilafranca corre en paral·lel un 
servei de transport públic, que és el metro de la L5, des de Sants a Cornellà.  
Casualment, per tant, l’única que no té servei alternatiu, una vegada més, és la 
R2 sud, la que arriba a la nostra comarca.  I per tant, nosaltres el que 
considerem és que ja n’hi ha prou del menyspreu al que estem sotmesos per 
part de Rodalies aquesta línia R2 sud.  Han sortit en la moció anterior, en la 
primera, altres temes que venim arrossegant: l’espectacle de la setmana 
passada absolutament lamentable, i el que ens sorprèn és que no s’hagi 
previst per part de ningú, ni de Rodalies, ni del Departament de Territori i 
Sostenibilitat, ni cap servei d’autobús alternatiu, ni reforç del servei 
d’autobusos que fan la línia Barcelona-Vilanova i la Geltrú, ni tampoc cap tipus 
de compensació.  El trajecte és més llarg i a més a més estem sotmesos a dos 
transbordaments, i un simplement és caminar dues mançanes per arribar a 
l’altra estació.  Per tant, considerem que una obra que estava prevista, que per 
tant era previsible, aquí no parlem d’un incident, ni parlem d’un accident, en 
altres casos en accidents hi ha hagut serveis alternatius; aquesta vegada, amb 
capacitat de previsió, no hi ha res, i considerem que això s’ha de posar de 



 

                                                                                                                                                                       

manifest, perquè si no s’ha fet és perquè senzillament no es vol, i a vegades 
se li ha de recordar segurament a Rodalies que és un servei públic, i això no 
vol dir que té més excusa, sinó que té una doble responsabilitat respecte als 
ciutadans. 
 
En tot cas em sembla, a més a més, com a últim element, que és increïble que 
ens deixin així a una comarca que té el turisme, com és fonamental econòmic; 
Vilanova pretén també crèixer per aquí, i per tant, que facin això en plena 
temporada alta, em sembla cínic.  Si ens creiem que la promoció econòmica 
és important i que el turisme és un eix fonamental de la promoció econòmica 
d’aquesta ciutat, el que no podem és permetre que ens deixin desconnectats 
de l’intercanviador principal d’aquest país.  Per tant, el que reclamem nosaltres 
és simplement, o no simplement, que se li digui a Rodalies que ja n’hi ha prou, 
que n’estem farts.  Que es proposin alternatives.  Som conscients que, 
òbviament, el mes d’agost és el mes de menys usuaris i per tant és el moment 
de fer l’obra, però menys usuaris no vol dir pocs usuaris, estem parlant d’una 
de les línies amb més usuaris de tota la xarxa de Rodalies de Catalunya, i per 
tant no és una excusa per no plantejar un servei alternatiu. 
 
Més informació, perquè s’han inventat, Rodalies o la Generalitat, o tots 
conjuntament s’han inventat inclús una imatge gràfica meravellosa de la 
desconnexió, i bàsicament diu la desconnexió amb Bellvitge.  En el pla 
d’informació que nosaltres demanem que es faci, i demanem al govern 
municipal que traslladi, si surt endavant aquesta moció, que ho traslladi així, el 
pla d’informació ha de contenir el destí.  Anar a Bellvitge està molt bé per a la 
gent que va a Bellvitge, però indicar que es va a Bellvitge, com fa el fulletó, a 
nosaltres no ens suposa cap tipo d’utilitat, ni ens marca ni ens manté com a 
destí turístic. 
 
I finalment, una compensació.  Creiem que quan no hi ha servei la millor 
compensació és la gratuïtat.  I per tant el que creiem que és important que 
incidim i mantenir un posicionament ferm, tant en nom dels usuaris com en 
defensa dels interessos econòmics de la ciutat.  Gràcies. 
 
ALCALDESSA 
 
Perfecte.  Moltes gràcies, senyor Escalas. 
 
GLÒRIA GARCÍA 
 
Per posicionar el govern, evidentment.  Evidentment que votarem a favor de la 
moció, i bueno, d’entrada matitsar algunes coses.  Aquestes obres són de 
millora; evidentment es fan en el mes de menys impacte d’aquesta línia, 
perquè aquesta línia és una línia de molts, molts usuaris doncs la resta de 



 

                                                                                                                                                                       

l’any, el mes d’agost és el de menys impacte que té en els usuaris.  Es fa del 4 
al 27.  No per això deixa de tenir menys raó en totes les reivindicacions que el 
senyor Escalas ha exposat, i que evidentment nosaltres estarem totalment a 
favor i sempre ens trobaran al costat. 
 
Ara sí, matitsar que potser sí que s’han pres i que el pla alternatiu potser sí 
que preveu determinades situacions que poden ser potser les que afecten més 
al turisme, que vostè deia que era com un dels eixos de la comarca.  Hi han 
autobusos llançadera, que van directament des del Prat a l’Aeroport.  Llavors, 
les persones que agafin l’avió no veuran afectat el més mínim el seu trajecte, 
perquè tindran un autobús llançadera des del Prat de Llobregat fins a 
l’Aeroport.  Igualment dels que vénen per la banda de dalt, eh?  Jo li parlo 
només dels transports... o dels visitants que ens poden afectar a la comarca o 
al municipi directament.   
 
Després, una de les altres coses que es demanava a la moció eren 
informadors.  Doncs home, li comunico que hi han 104 persones per torn 
exclusivament dedicades a informar de les connexions que es poden fer des 
de les diferents estacions, evidentment des de Vilanova, que és el que a 
nosaltres potser ens afecta o ens toca de primer pla fins a Bellvitge.  I després 
dir-li que home, que a Bellvitge hi han dugues línies de metro, la 1 i la 3, que 
sí, que estan separades una mica de l’estació i que és voluntat del govern 
doncs demanar que evidentment es mesuri o es minimitzi aquest impacte i que 
els viatgers no s’hagin de veure afectats.  I home, ara vostè ha parlat de la 
gratuïtat del bitllet, però jo a la moció he entès una rebaixa temporal, i clar, 
llavorens bueno, volia que m’expliqués la rebaixa temporal què significava i en 
quin tram afectava, perquè la línia té 4 zones i evidentment es veurà afectada 
l’última zona, les 3 primeres no es veuen afectades perquè hi ha molta més 
afluència de trens, es posaran diferents recorreguts i ja li dic, hi ha autobusos 
llançadera per cobrir el servei d’aeroport que pensem que podria ser el més 
dramàtic en una època estival com pot ser la del mes d’agost, eh? 
 
I amb referència a l’altre dia, a la caiguda de la catenària que va haver-hi, 
doncs evidentment va ser un accident i va ser un fet lamentable, van estar 
moltes hores doncs dintre d’un tren, però també dir-li que l’alcaldessa es va 
desplaçar i va fer venir el director general de Transports, el Ricard Font, i el 
director general de RENFE, el senyor Remacha, perquè prenguessin nota, 
perquè realment, històricament, aquesta ha sigut una comarca molt, molt 
castigada en el tema de Rodalies.  Que nosaltres sempre com a grup hem 
reivindicat que realment hem tingut molts problemes, que és una línia que 
transporta moltíssims usuaris, i que evidentment és voluntat del govern, com 
ha estat abans i com estarà a partir d’ara igualment, doncs intentar subsanar 
aquest defecte.  Gràcies. 
 



 

                                                                                                                                                                       

ALCALDESSA 
 
Paraules?  Senyora Sánchez. 
 
IOLANDA SÁNCHEZ 
 
Doncs sí, bàsicament per manifestar el suport a la moció.  Bé, segurament 
això normalment passa, no?, doncs es fan rodes de premsa, s’expliquen doncs 
les previsions, els plans, no ens arriba a la ciutadania, és evident, segurament 
no ens arriba de la mateixa manera als grups de l’oposició, i quan es fan les 
trucades des del govern als especialistes no sé si és que es mouen amb més 
agilitat, o la informació llavors circula d’altra manera perquè d’algo que sembla 
que podia ser realment caòtic, que no hi havia alternatives, ara se’ns explica 
que sí que hi han alternatives.  Per tant, són molt necessaris aquests 
informadors, aquests informadors, i evidentment doncs amb més sentit 
segurament doncs el tema del punt d’informació pren més consideració. 
 
En tot cas, deixi’m, senyora Glòria, no crec que... que n’estem cansats i tips i 
en aquest sentit coincidim amb com ens ha tractat ADIF, com ens ha tractat 
Renfe al nostre territori, i no sé si és garantia que la senyora alcaldessa fagi 
baixar el director general o que vagi a baixar el senyor Remacha, doncs que 
baixin a veure o a constatar-ho –que és positiu, que ho constatin i que baixin, 
totes les vegades que sigui necessari-, però realment és que hi hagin 
solucions.  Que hi hagin inversions, que hi hagi bona eficiència i eficàcia a 
l’hora de prevenir i resoldre els problemes que ens han afectat tant. 
 
A més, en aquest transport que no és exclusivament necessari en època 
turística?, molt, ho és, per com estem actualment.  Però que és imprescindible 
per fer que la nostra ciutadania, que viu majoritàriament i treballa doncs a 
l’entorn dels pobles i ciutats de l’àrea metropolitana, doncs es pugui desplaçar 
amb tota comoditat als seus llocs de treball.  Avui costa més que mai, en el 
moment de crisi, que ademés doncs tinguis problemes de transport.  Sigui a 
l’agost, sigui al febrer, sigui al gener. 
 
ALCALDESSA 
 
Perfecte, moltes gràcies senyora Sánchez.  Senyor Font. 
 
MARC FONT 
 
Sí, només per posicionar-nos a favor de la moció també.  Com ja defensàvem 
abans, el Garraf –i deien ara per aquí- és una comarca molt maltractada en el 
sentit... en el tema del transport públic.  I bé, sabem tots que cada dia hi ha 
més gent desgraciadament que ha d’agafar el tren per anar a buscar feina fora 



 

                                                                                                                                                                       

de la comarca.  I si seguim en aquest sentit d’anar tallant els trens al mes 
d’agost, potser aviat cada dia seran més els que hagin d’anar fora.  Vull dir que 
si és veritat que l’afectació és molt menor, que si és en un mes on la gran 
majoria de població està treballant i per tant hi ha molts estudiants i gent que 
va cap a Barcelona, però bé, també tinguem en compte això, que si per als 
d’aquí serà complicat, pues imaginem-nos per a la gent de fora que vulgui 
visitar la comarca durant aquest mes d’agost. 
 
I per últim això, com deia abans doncs mirar a veure si podem mirar d’arreglar 
una mica aquesta situació, que ens sembla endèmica, que fa moltíssims anys 
que en parlem, però que no se soluciona absolutament res.  Gràcies. 
 
ALCALDESSA 
 
Gràcies, senyor Font.  Alguna paraula?  Sí, senyora Rodríguez. 
 
CARMEN MARÍA RODRÍGUEZ 
 
Gràcies, alcaldessa.  Bueno, pues, per no... seré breu, per no reiterar-me en el 
que han dit tots els meus companys.  El vot del grup popular serà favorable a 
la moció.  Entenem naltros que hi haurien altres alternatives per... o altres 
mesures per poder fer les obres que no tallar l’accés a la capital.  Que no 
només hi ha gent que ve a fer turisme, sinó que també hi ha molta gent que va 
a treballar el mes d’agost.  I bueno, pues, crec que tothom tenim a la memòria 
els fets que van passar al 2007, que aquesta última setmana hem tingut tres 
incidències i que la situació de Rodalies a la nostra comarca és lamentable.  
Tot i així pues votarem a favor a la moció.  Moltes gràcies. 
 
ALCALDESSA 
 
Moltes gràcies, senyora Rodríguez.  Senyor Escalas. 
 
ORIOL ESCALAS 
 
Gràcies, senyora alcaldessa.  Vull agrair el suport de tots els grups a la moció 
que presentem.  I per clarificar a la senyora García, nosaltres no considerem 
que l’establir un servei d’autobusos de l’aeroport a l’estació de Sants sigui una 
alternativa per als usuaris que van o no van a Vilanova i la Geltrú, al Prat 
tampoc, eh?  Creiem que d’alguna manera, i a més a més s’ha de reforçar i 
està bé, és a dir que l’aeroport té una connexió autobús amb la pròpia ciutat i 
per tant l’alternativa no ve per aquí.  És a dir, l’alternativa és entre Bellvitge i 
l’estació de Sants, aquesta és l’alternativa. 
 
Reitero també el que he dit, el que he dit abans, som conscients, és a dir, no 



 

                                                                                                                                                                       

estem posant en dubte la necessitat de l’obra.  Òbviament el mes d’agost és el 
mes de menys usuaris, però torno a dir el mateix, menys usuaris no vol dir 
pocs usuaris.  Per tant, en xifres absolutes, veiem a quanta gent estem 
afectant.  
 
I voldria també aclarir un punt més, perquè la senyora García ha donat, ha 
parlat dels informadors –em sembla bé, realment està molt bé-, però hi ha 
dues coses diferents, per una banda és l’afectació dels usuaris de Vilanova i la 
Geltrú, que saben, és a dir, que han de saber com moure’s, i la segona part de 
la meva intervenció, que era la part de promoció econòmica, de mantenir com 
a destí turístic a la ciutat i, per tant, la nostra preocupació és també de que hi 
hagi informadors a l’estació de Sants, i no només que hi siguin sinó com 
informen.  Repeteixo, si l’única informació que hi ha és com arribar de Sants a 
Bellvitge, ningú o molt poca gent sabrà... és a dir, reclamem que s’incorpori en 
tota la informació la comarca com a destí i la nostra ciutat com a destí per 
saber-hi arribar.  Perquè no vull, m’imagino que molts de nosaltres som usuaris 
del tren i no vull narrar com és el pla alternatiu, però són dos transbordaments, 
el de Sants a més a més és el del túnel llarg, vull dir no és... no està a prop, és 
anar a plaça d’Espanya, de plaça d’Espanya afagar, baixar a Gornal, a Gornal 
fer les dues mançanes, és a dir, per aquí sí que no anem enlloc. 
 
En tot cas, i per acabar, simplement per clarificar també l’últim punt, en altres 
casos, quan hi ha hagut interrupció del servei, ja s’ha aplicat la gratuïtat, per 
tant crec que no estem demanant res nou, posàvem una compensació, una 
reducció.  Creiem, havent-ho valorat, que la no prestació del servei és suficient 
motiu per demanar la gratuïtat del servei, com ha passat en altres vegades 
malauradament, com vem haver de sofrir, de patir, el tema de Gavà.  Gràcies. 
 
ALCALDESSA 
 
Gràcies, senyor Escalas.  Senyora García. 
 
GLÒRIA GARCÍA 
 
Sí, bueno, jo ja he dit al principi que votarem a favor i evidentment ens 
assegurarem o intentarem influir en la mida del possible perquè aquestes 
informacions només siguin com arribar fins a Bellvitge.  Jo suposo que els 
informadors donaran tota la informació de com arribar a qualsevol punt que els 
hi demanin les persones interessades.  A priori no podem saber si informaran 
bé o no.  Evidentment farem un seguiment, de dades i de persones afectades, 
perquè això és fàcil de fer i segur que les disposarem aquestes dades. 
 
Parlar sobre la conveniència o no conveniència de les obres i en el mes 
d’agost, doncs bueno, podrem... podríem obrir un debat.  El que està clar és 



 

                                                                                                                                                                       

que si ens queixem de que realment aquesta línia és la que menys obres i la 
que menys inversió ha tingut, doncs home, ara no posarem pegues a que una 
reivindicació de la ciutat de Barcelona, de soterrar les vies o tapar les vies, 
doncs home, no es porti a terme perquè es vegi afectat.  Penso jo, eh?, o 
sigui... I que evidentment molesten, evidentment.  I que s’ha de minimitzar 
l’impacte, senyora Sánchez, evidentment, i en això estem. 
 
Quan jo parlava de que s’ha fet venir els responsables, home, s’han fet venir 
els responsables perquè a vegades la gent, quan va al territori i ho veu de 
primera mà, s’afecta d’una altra manera.  I com que no teníem constància 
doncs que això s’hagués fet i que realment veiessin la mancança 
d’infraestructures de Rodalies que tenim, és per això que des d’Alcaldia la 
senyora alcaldessa va decidir que vinguessin els dos responsables in situ, 
determinessin que realment no és una reivindicació que nosaltres tenim 
històrica -bueno, jo tota la vida la recordo-, no és una cosa històrica, sinó que 
és una cosa que realment és un fet que realment ja és doncs una cosa bastant 
urgent.  I és per això que jo he fet aquesta menció, no perquè ells vinguin i 
puguin amb la seva sola presència solucionar-ho, sinó que amb la seva 
presència poden copsar molt més l’efecte i l’impacte de la situació que es va 
haver de viure fa uns dies. 
 
Jo torno a repetir que estarem al cas, perquè som nosaltres els primers i molt 
interessats a l’igual que la resta del Ple, en que els nostres usuaris, els nostres 
conciutadans no es vegin afectats, i molt menys el turisme.  I quan jo parlava 
de les llançaderes era justament per justificar que potser la gent que va a 
agafar l’avió potser seran els que menys impacte tindran, perquè hi haurà un 
bus llançadera que els deixarà de la porta del Prat de Llobregat a l’aeroport.  I 
aquestes persones seran els que menys –de forma gratuïta, eh?, els 
autobusos llançadera seran gratis-, aquestes persones seran les que menys 
impacte tindran a l’hora de bueno, d’arribar a la seva destinació.  O sigui, que 
en teoria el turisme, ja sigui que vingui de fora o el nostre propi, doncs home, 
seran els que menys repercussió tindran.  I es veuran afectats, efectivament, 
la majoria dels nostres usuaris, que són els que van fins a l’estació de Sants o 
fins a l’estació de Gràcia.  Però no ens equivoquem, també n’hi han molts 
usuaris que van a Gavà, que van al Prat de Llobregat, que van a Sitges o que 
van a Castelldefels, i aquestes persones no veuran afectats en absolut el seu 
itinerari perquè els trajectes es modificaran ampliant horaris i ampliant viatges.   
 
Així és que evidentment que estarem a sobre, li demanarem a la Generalitat 
perquè votarem en la totalitat la moció, i hi estarem a sobre i farem un 
seguiment.  Moltes gràcies. 
 
 
 



 

                                                                                                                                                                       

ALCALDESSA 
 
Perfecte.  Crec que les posicions han quedat ben clares.  Crec que no hi ha 
dubte de que tots tenim la mateixa percepció sobre aquest tema i que tots 
creiem en la conveniència de millorar aquests serveis i de garantir que 
aquestes interrupcions de l’estiu afectin al menys possible a tothom.  Per tant, 
si ningú més demana la paraula, passaríem a la votació d’aquesta moció. 
 
Vots a favor de la moció?  S’aprova per unanimitat. 
Es vota la moció, la qual s’aprova per unanimitat dels presents. 
 

 15. MOCIÓ DE LA CUP PER SEGUIR MANTENINT EL MOLÍ DE MAR 
COM A ESPAI PER A LA REALITZACIÓ DE CONCERTS I 
FESTIVALS MUSICALS.  

 
ALCALDESSA 
 
La següent moció és la que presenta la CUP sobre el Molí de Mar. 
 
El secretari llegeix la part resolutiva de la moció següent: 
 
El Molí de Mar és un espai privilegiat de la ciutat per a la realització de 
concerts, festivals de música i altres manifestacions culturals, tant pel seu 
emplaçament com per la seva distribució. Des de fa molts anys s’han realitzat 
tot tipus de concerts en aquest espai, i ha estat seu d’actes com l’Estiu Mogut 
o el FIMPT,  entre d’altres, i actualment és on es realitzen els festivals 
musicals del Faraday i el Nowa Reggae. 
 
Durant els darrers anys s’han anat reduint els concerts que es fan al Molí de 
Mar degut a les queixes d’alguns veïns pel soroll que es produeix durant els 
concerts, però tot i això, algun d’aquest veïns ha interposat demandes judicials 
contra l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú per aquestes molèsties. 
 
En una ciutat complexa i diversa com la nostra entenem que s’han de garantir 
certs drets individuals dels ciutadans, però que aquests drets individuals no 
poden passar sempre per sobre dels drets col·lectius. Entenem que és una 
molèstia per als veïns, però que això no pot fer que perdem un espai com el 
Molí de Mar per poder-hi programar actes. Hi ha molts altres veïns de la ciutat 
que han de patir problemes similars durant altres èpoques de l’any, però això 
no pot provocar que Vilanova es converteixi en una ciutat on no s’hi puguin fer 
actes musicals i creiem que s’ha d’arribar a un compromís entre intentar 
minimitzar les molèsties als veïns i la programació d’actes musicals que 
suposen un enriquiment cultural indispensable per bona part dels vilanovins i 
un fonament sòlid per a la promoció econòmica de la ciutat. 



 

                                                                                                                                                                       

 
Per tot això, el grup municipal de la CUP proposa al Ple de l’Ajuntament 
l’adopció dels següents  

ACORDS 
 

“PRIMER. El Ple de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú considera el Molí de 
Mar com un espai privilegiat i emblemàtic de la ciutat on s’hi han de poder 
seguir realitzant actes musicals. 
SEGON. El Ple de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú dóna tot el seu suport al 
govern municipal per tal de realitzar tots els tràmits que cregui convenients i li 
demana que faci tots les esforços possibles per tal de poder seguir mantenint 
el Molí de Mar com un espai on s’hi puguin realitzar actes musicals. 
 
TERCER. El Ple de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, tot i entendre les 
molèsties que poden provocar els concerts que es realitzen al Molí de Mar, 
creu que el benefici que aporten a la ciutat és molt major que els problemes 
que poden provocar i que també han de patir d’altres ciutadans que viuen en 
altres zones de la vila.” 
 
ALCALDESSA 
 
Gràcies, senyor secretari.  Senyora Rius. 
 
MARTA RIUS 
 
Gràcies.  Bé, des de la CUP entenem la ciutat com una vila dinàmica on s’hi 
treballa, on s’hi viu, on s’hi dorm, on es gaudeix de l’oci i que, per tant, doncs 
hi ha cabuda per a tot: des del comerç fins al descans, passant per activitats 
del temps lliure, tant durant el dia com durant la nit.  Perquè no creiem que ens 
haguem de definir com una ciutat dormitori, en la que tothom ha de romandre 
en silenci un cop es baixen les persianes de les botigues.  La ciutat està viva 
també fora de l’horari comercial.   
 
Per tant, l’oci nocturn entenem que no poc estar relegat a les afores de la 
ciutat.  Aquesta fórmula s’ha provat a Vilanova i no funciona, i tenint en compte 
els escassos equipaments que tenim per gaudir de l’oci, creiem que no podem 
tolerar encara la pèrdua dels pocs de tenim. 
 
El recinte del Molí de Mar és tot un emblema a la ciutat, històricament i per la 
ubicació privilegiada,  i ara per ara les instal·lacions estan destinades a ser seu 
de treballadors del Departament d’Ensenyament, i amb el pas dels anys hem 
anat veient com el nombre de concerts i els festivals que s’hi feia ha anat 
minvant fins a ser només dos: parlem del festival Faraday i del Nowa Reggae, 
que són els que ara per ara tenen la possibilitat de seguir, per raons 



 

                                                                                                                                                                       

històriques i de gran afluència de públic i, per tant, de promoció de la ciutat. 
 
Cada any les entitats que organitzen aquests certàmens es troben amb el 
mateix conflicte.  L’Ajuntament rep denúncies de veïns molestos pel soroll, pel 
volum de la música, i l’Ajuntament cada any ha fet proves acústiques, els 
nivells no superen els volums que permet la llei i, tot i que a aquests veïns 
molestos se’ls proposa alternatives, compensacions, en definitiva acaba per no 
servir de res i cada any es reiteren aquestes queixes.  Per tant, tornem a la 
història de sempre i uns pocs, en aquest cas alguns veïns, remarquem, alguns 
pocs, d’alguna manera volen impedir que es facin aquests esdeveniments als 
que assisteixen milers de ciutadans i el que volem remarcar és que parlem de 
dos caps de setmana a l’any.   
 
El descans veïnal sempre ha estat renyit amb l’oci nocturn, però pensem que 
quatre dies durant tot l’any són suportables, són tolerables.  Amb bona vista 
fins ara l’Ajuntament, tot i rebre aquestes denúncies, cada any s’ha mantingut 
ferm i ha donat permís per a la celebració d’aquests actes, i esperem que així 
continuï –aquest any s’ha fet-, que continuï sent així pel benefici d’una majoria 
de la ciutadania, i demanem tots els esforços per mantenir aquest espai, el 
Molí de Mar, com a espai privilegiat per a la realització d’esdeveniments 
musicals.  Gràcies. 
 
ALCALDESSA 
 
Gràcies, senyora Rius.  La senyora Marijó Riba. 
 
MARIA JOSEP RIBA 
 
Gràcies, alcaldesa.  Sí, des del govern per posicionar-nos donant suport 
absolut a la moció en els termes proposats.  Volem fer constar que ja hem 
actuat en aquest sentit durant aquest mes de juliol, donant el suport absolut 
a... tirant endavant aquests dos festivals, el Faraday i el Nowa Reggae, i no 
només pel fet infraestructural, d’ajuda infraestructural que sempre se li dóna, 
sinó intentant compatibilitzar aquesta normativa dels decibels, dels límits i del 
pla d’autoprotecció i de les normes de seguretat, i tota aquesta legalitat que 
convé complir.   
 
Entenem també que l’espai del Molí de Mar és un equipament susceptible 
d’usos diversos, per a iniciatives ciutadanes, entre elles l’activitat musical com 
aquests dos festivals, als quals continuarem donant suport perquè entenem 
que és una iniciativa que beneficia en molts aspectes, no només des del punt 
de vista d’oci i cultural, sinó també des del punt de vista de la promoció de la 
ciutat.  Per lo tant, benvingudes quantes iniciatives d’aquest tipus puguin venir i 
es puguin realitzar en el Molí de Mar. Tot això sempre, clar, compatibilitzant 



 

                                                                                                                                                                       

amb el benestar o amb aquell... amb aquests límits que s’han de tenir en 
compte pel respecte als ciutadans i que també són dignes de protecció. 
 
Com bé ha dit la senyora Rius, dos caps de setmana a l’any en principi no 
tenen perquè forçar a que s’hagi d’evitar o s’hagi de prohibir fer aquesta 
activitat.  Per lo tant nosaltres donarem complet suport amb això i fins i tot 
intentarem obrir els usos d’aquest espai a més activitat que sigui compatible 
amb el veïnatge i amb la ciutadania en general.  Gràcies. 
 
ALCALDESSA 
 
Gràcies, senyora Riba.  Paraules sobre aquest tema?  Senyora Sánchez. 
 
IOLANDA SÁNCHEZ 
 
Simplement per manifestar el nostre suport a la moció.  Sabem que darrere, 
doncs històricament hi ha hagut una problemàtica doncs que és evident, i en 
tot cas jo crec que és una moció que en aquest cas doncs realment vol 
plasmar l’esforç de tots, de tota la ciutat, per mantenir viu doncs aquest espai 
amb activitat cultural i evidentment activitat musical.  Tant de bo doncs no 
haguéssim d’arribar així, però segurament en algun moment ens trobarem 
amb la crua realitat que és que si hi han denúncies i aquestes prosperes, i 
algunes doncs estan posades en alguns de qui ens haurà de dir clarament si 
compleixen o no compleixen la legalitat vigent, doncs haurem d’assumir 
segurament aquestes conseqüències. 
 
En tot cas, jo crec que és una moció que expresa el desig, la voluntat de 
treballar per fer possible doncs que realment hagi aquesta activitat, i que 
aquesta activitat doncs realment plantegi la conciliació doncs amb el descans 
veïnal.  I en tot cas doncs ens atendrem com a Ajuntament doncs a les 
conseqüències legals que puguin venir derivades en el futur. 
 
ALCALDESSA 
 
Gràcies, senyora Sánchez.  Senyor Álvarez. 
 
FRANCISCO ÁLVAREZ 
 
Gràcies, senyora alcaldessa.  Nosaltres votarem a favor de la moció perquè 
creiem que sí que es pot continuar amb els concerts i espectacles musicals al 
Molí de Mar.  Només recalcar que n’hi ha una normativa de sorolls i vibracions 
que s’ha de respectar, hem de fer complir-la, i si es compleix aquesta 
normativa no tindrem cap problema amb denúncies de cap tipus.  O sigui, es 
tracta de complir les ordenances municipals i ja no hi ha res més a parlar.  Per 



 

                                                                                                                                                                       

tant donarem suport a aquesta moció. 
 
ALCALDESSA 
 
Gràcies, senyor Álvarez.  Senyora Pla. 
 
ISABEL PLA 
 
Gràcies.  Només per posicionar el grup socialista i, per ser coherents amb el 
que hem estat fent fins ara aquests darrers anys, que hem estat en converses 
constants amb els veïns i amb els responsables dels festivals, votarem a favor 
aquesta moció, com no podia ser d’una altra manera, ja que estem d’acord en 
que aquest espai, el del Molí de Mar, sigui, continuï sent un espai d’ús 
comunitari per fer-hi activitats de caire lúdic, com passa amb d’altres indrets, 
com diu la moció, de la ciutat i durant l’any.  Per tant, votarem a favor. 
 
ALCALDESSA 
 
Gràcies, senyora Pla.  No sé si hi han més paraules sobre aquest tema.  Per 
tant, en tot cas 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. 
 
 

 16. MOCIÓ DE LA CUP PER DECLARAR VILANOVA I LA GELTRÚ 
MUNICIPI LLIURE DE CIRCS AMB ANIMALS. 

 
ALCALDESSA 
 
La següent moció, moció de la CUP. 
 
El secretari llegeix la part resolutiva de la moció següent: 
 
Atesos els nombrosos estudis científics que demostren que els animals són 
éssers dotats de sensibilitat, no només física sinó també psíquica. 
 
Atès que tots els animals, siguin de l'espècie que siguin, tenen dret a ser 
respectats, no han de ser víctimes de maltractament, esforços desmesurats o 
espectacles violents, ni han de ser subjectes a actes cruels que els impliquin 
patiment físic o psicològic o causar-los estats d'ansietat o de por. 
 
Atès que els animals han de rebre el tracte que, atenent les seves necessitats 



 

                                                                                                                                                                       

etològiques, procuri el seu benestar, i que en els circs aquests solen viure en 
condicions de captivitat allotjats i transportats a llargues distàncies en remolcs 
de camions que no poden satisfer les seves necessitats físiques i socials més 
bàsiques. 
 
Atès que entre els animals que s'exhibeixen als circs hi figuren animals 
salvatges que, encara que hagin nascut en captivitat, mantenen els seus 
instints naturals i el procés d'aprenentatge de comportaments antinaturals per 
a la seva espècie es fa a través de la violència. 
 
Atès que el manteniment d'animals salvatges en circs no contribueix ni aporta 
un benefici per a la conservació de les espècies. 
 
Atès que les administracions locals també han d’afavorir i potenciar les 
conductes cíviques i de respecte de la ciutadania cap al nostre entorn natural. 
 
Atès que el respecte al medi ambient i a la natura també comporta el respecte 
a aquells éssers amb els que compartim el planeta Terra. 
 
Atès que els circs amb animals salvatges no ofereixen una educació 
mediambiental apropiada i promouen una visió tergiversada i falsa dels 
animals, resultant fins i tot antieducatiu per als infants, que és el públic 
majoritari d'aquests espectacles. 
 
Atès que diversos ajuntaments de Catalunya, entre ells els de les 4 capitals 
catalanes de Barcelona, Tarragona, Girona i Lleida, i un creixent nombre de 
països de tot el món, han prohibit l'actuació d'espectacles amb animals als 
seus territoris. 
 
Atès que la presència d'animals salvatges a la via pública pot suposar un risc 
per a la salut pública per la possible transmissió de malalties. 
 
Atès que els animals salvatges poden ser potencialment molt perillosos i 
existeixen nombrosos casos d'animals que han escapat de les instal·lacions 
d'un circ i han causat greus danys materials i personals. 
 
El Grup Municipal de la CUP proposa al Ple de l’Ajuntament l'adopció dels 
següents  

ACORDS 
 
“PRIMER. Manifestar el compromís de l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú 
amb els principis ètics, socials i mediambientals i amb el respecte a no causar 
patiment als animals. 
 



 

                                                                                                                                                                       

SEGON. Declarar que aquest Ajuntament és contrari a l'exhibició d'animals 
salvatges en circs o en altres activitats que es trobin de manera permanent o 
temporal al nostre municipi, amb independència del lloc de residència de les 
persones propietàries o posseïdores d'aquests animals. 
 
TERCER. Adaptar les ordenances municipals per tal de no permetre l'entrada 
ni la instal·lació a Vilanova i la Geltrú d'animals salvatges de circs, encara que 
aquests no participin en l'espectacle, com a forma de garantir la seguretat 
ciutadana de possibles escapades. 
 
QUART. Introduir els compromisos d'aquesta declaració a les ordenances 
municipals que corresponguin. 
 
CINQUÈ. Notificar aquest acord a la associació AnimaNaturalis i a les 
associacions animalistes registrades a Vilanova i la Geltrú.” 
 
 
ALCALDESSA 
 
Gràcies.  Senyora Rius. 
 
MARTA RIUS 
 
Gràcies.  Bé, presentem aquesta moció que ens ha arribat de la mà d’Anima 
Naturalis i com fem habitualment, doncs, la portem a Ple perquè ha estat 
aprovada també a les quatre capitals catalanes i, per tant, volem que arribi 
també en una ciutat en la que entenem que hi ha una sensibilitat vers els 
animals. 
 
S’han tirat endavant campanyes per a l’adopció de gats i gossos, per evitar 
l’abandonament i el creixement incontrolat a la ciutat.  També compta amb 
serveis municipals relacionats amb els animals de companyia i hi ha un cens 
municipal d’animals de companyia i, en general, doncs, el que deia, no?, que 
procura complir amb les lleis vigents en aquesta matèria, perquè podem 
afirmar que l’Ajuntament de Vilanova ha mostrat fins al moment certa 
sensibilitat amb la cura dels animals de companyia.  Però creiem que cal fer un 
pas més i estendre aquesta sensibilitat a la resta d’animals que poden estar 
presents a la nostra ciutat.  I parlem en aquest cas dels animals inclosos en 
espectacles de circs ambulants.  Pensem que una majoria d’aquests 
acostumen a ser animals salvatges que, hagin nascut en llibertat o en 
captivitat, són sotmesos a viure sovint en espais reduïts, transportats de poble 
en poble en condicions lamentables i forçats a aprendre comportaments 
allunyats de la seva naturalesa per ser exhibits.  
 



 

                                                                                                                                                                       

Tot i que ja sabem que a Vilanova no es permet l’entrada de circs amb animals 
des de ja fa temps, demanem un posicionament públic de totes les forces al 
Consistori, un compromís per declarar l’Ajuntament de Vilanova contrari a 
l’exhibició d’animals salvatges en circs o en altres espectacles, ja sigui de 
manera temporal o permanent, al nostre municipi i adaptar també les 
ordenances municipals que s’escaiguin.  Gràcies. 
 
ALCALDESSA 
 
Gràcies.  El senyor Munné, per posicionar el govern. 
 
JAUME MUNNÉ 
 
Gràcies, alcaldesa.  La nostra posició com a grup municipal, diguéssim, de 
Convergència i Unió, és anar a favor de lo que ha expresat la CUP.  Entenem 
que els animals que estan amb els circs doncs evidentment no porten la 
situació adient, no?  No estan en una situació adient. 
 
ALCALDESSA 
 
Gràcies, senyor Munné.  Paraules sobre aquesta moció?  Senyora Sánchez. 
 
IOLANDA SÁNCHEZ 
 
Bé, doncs per manifestar el suport a la moció i bàsicament també per explicar 
que, doncs la nostra ciutat, en mocions anteriors –ara no recordo bé els anys- 
ens vam adherir, això és una nova plataforma i una nova declaració però ens 
vam adherir a () per als animals i ja en aquesta moció hi havia la intenció 
doncs de procurar que a les nostres ciutats no exhibissin animals salvatges. 
 
Segurament, i no sé, hi havia algun tema jurídic, que és el tema del canvi o la 
proposta d’ordenances, que el secretari havia de realitzar l’informe, que en tot 
cas bé, nosaltres simplement crec que és una... i ho plantejàveu doncs 
claríssimament, és la manifestació de la voluntat política, de saber que som 
contraris a l’exhibició d’animals salvatges.  I en tot cas no sé si també això 
doncs tindrà algun efecte segurament a l’autorització doncs concretament 
d’una festa que al passat Ple també doncs va entrar una moció, que és la festa 
de la Collada, en la que hi ha una cursa de braus, i segurament doncs de 
retruc o derivat, no sé si amb aquesta moció realment, i segurament doncs a lo 
millor doncs haurem de veure jurídicament, doncs el que estem dient és a que 
no desautoritzarem... perdó, desautoritzarem doncs concretament aquesta 
activitat a la nostra ciutat. 
 
 



 

                                                                                                                                                                       

ALCALDESSA 
 
Senyor Álvarez. 
 
FRANCISCO ÁLVAREZ 
 
Moltes gràcies, senyora alcaldessa.  Primer de tot és que em sorprèn, eh?, em 
sorprèn que al Ple anterior n’hi ha alguns components d’aquesta sala que van 
votar a favor dels correbous i després ara, volguer votar en contra de 
l’exhibició d’animals salvatges.  La veritat és que em sorprèn la incoherència 
manifesta en qüestió de menos de trenta dies.  Bueno. 
 
Nosaltres estem en contra d’aquesta moció, nosaltres no estem en contra en 
cap moment del circ amb animals.  I només lo que esperem és que es 
compleixi la Llei del Parlament de Catalunya sobre la protecció dels animals i 
altres normes que corresponguin, no?  Per lo tant votarem en contra d’aquesta 
moció. 
 
ALCALDESSA 
 
Gràcies, senyor Álvarez.  Més paraules?  Senyor Juan Luis Ruiz. 
 
JUAN LUIS RUIZ 
 
Sí, per posicionar el grup municipal socialista.  Nosaltres votarem 
favorablement aquesta moció, per coherència, precisament, de quan hem 
tingut doncs responsabilitats de govern, que en tot cas doncs ja actuàvem en 
aquesta línia, no?  I a més a més també perquè ho portàvem al programa 
electoral de les passades eleccions municipals, no?, i per tant, per ser 
coherent, doncs votarem favorablement. 
 
De totes maneres sí que demanaria el mateix que ha demanat la companya 
d’Iniciativa per Catalunya respecte les ordenances municipals.  Perquè recordo 
que hi havia algun problema de poder adaptar les ordenances municipals i, per 
tant, per poder complir amb això que deia la moció i en el seu moment, l’any 
98, si no recordo malament, quan ens vam adherir a aquella moció, havíem de 
buscar doncs alguna escletxa per poder donar resposta al que demanava 
aquesta moció. 
 
ALCALDESSA 
 
Bé, gràcies, senyor Ruiz.   
 
En tot cas, jo crec que el que queda clar és que aquí estem parlant d’uns 



 

                                                                                                                                                                       

principis ètics, que és una manifestació que fem els grups aquí presents, és un 
posicionament polític, i a partir d’aquí caldrà llavors veure a la pràctica, que és 
el que el senyor secretari va apuntar, com això ho podem traduir a les 
ordenances i com ho podem lligar.  Però sí que crec que tots els que donem 
recolzament a aquesta moció, el que fem és recolzar uns principis ètics de no 
fer mal als animals i segons quin tipus d’espectacles que perjudiquen, que 
realment ho fan.  Només per aclarir aquest tema, que crec que és el tema que 
s’estava comentant referent al que el secretari va comentar a la Junta de 
Portaveus. 
 
Senyor Rodríguez. 
 
SANTIAGO RODRÍGUEZ 
 
Senyora alcaldesa, em veig amb la necessitat de... no de corregir la seva 
expresió, que és perfectament lliure, sinó d’expresar que escolti’m, el fet de 
que no es doni suport en aquesta moció no vol dir que no hi hagin principis 
ètics.  Nosaltres tenim tots els principis ètics que calgui tenir envers els 
animals, però creiem que hi ha una llei, que és la Llei del Parlament de 
Catalunya, que no prohibeix aquesta activitat i que estableix sota quines 
condicions es poden dur a terme aquestes activitats, que és tenint cura dels 
animals en el transport, que és no maltractant els animals, que és estant 
habilitats en unes zones adequades, etc., etc., per tant nosaltres també tenim 
principis ètics, tot i no votar aquesta moció. 
 
ALCALDESSA 
 
D’acord.  Senyor Rodríguez, estic totalment d’acord amb la seva afirmació.  En 
tot cas el que és, el que estem aquí fent és un posicionament polític sobre 
aquest tema i ja crec que hem expresat amb claretat que després, la fórmula 
d’això, plasmar-ho en unes ordenances, serà una altra.  Queda clar, senyor 
Rodríguez, el tema. 
 
Passaríem, per tant, a la votació d’aquesta moció.  Vots a favor de la moció?  
Abstencions?  Vots en contra?  S’aprova la moció amb els vots a favor de tots 
els grups i amb els vots en contra del Partit Popular. 
 
Es vota la moció, la qual s’aprova amb el resultat següent: 
 
  Vots a favor: CIU, PSC, CUP i ICV (21) 
  Vots en contra: PP (3) 
 

 17. MOCIÓ DE LA CUP PER PENJAR L’ESTELADA AL BALCÓ DE 
L’AJUNTAMENT L’ONZE DE SETEMBRE. 



 

                                                                                                                                                                       

ALCALDESSA 
 
Bé, passaríem a la darrera moció, que és una moció que presenta la CUP. 
 
El secretari llegeix la part resolutiva de la moció següent: 
 
L’any 2008 es va celebrar el centenari de la bandera estelada que impulsà i 
dissenyà Vicenç Albert Ballester el 1919, com a senyal de lluita del nostre 
poble per recuperar les llibertats robades per Castella. Aquest símbol, que ja 
comptava amb antecedents gràfics el 1908, avui ja transcendeix els partits 
polítics i ha esdevingut un veritable emblema de la lluita per la llibertat del 
nostre poble.  Recordem que tot just fa 4 anys commemoràvem els 300 anys 
de l’inici de la pèrdua de les llibertats del poble català amb la derrota 
d’Almansa el 1707 i amb l’antecedent del 1659 amb la pèrdua de la Catalunya 
Nord. 
 
Des del seu centenari, l’any 2008, molts ajuntaments del país han honorat 
l’estelada, tot ubicant-la en un lloc destacat durant la celebració de la diada 
nacional de Catalunya, l’Onze de Setembre.  
 
Els motius pels quals es va crear aquesta bandera avui segueixen sent més 
vigents que mai. Creiem fermament que cal continuar treballant en favor de les 
llibertats catalanes i a favor del dret a l’autodeterminació dels pobles, 
reconegut per la Declaració Universal dels Drets Humans a través d’iniciatives 
que fomentin la seva consecució. 
 
Per tot això, el grup municipal de la CUP proposa al Ple de l’Ajuntament 
l’adopció del següent ACORD: 
 
“Durant la vigília i la Diada Nacional de Catalunya onegi la senyera estelada en 
un lloc destacat i preferent de la façana de l’Ajuntament de Vilanova i la 
Geltrú.” 
 
 
ALCALDESSA 
 
Gràcies.  Senyor Font. 
 
MARC FONT 
 
Gràcies.  Bé, com ha llegit el secretari, la moció consta d’un sol acord i el que 
demana, doncs, és que durant la propera Diada Nacional i les que vagin 
venint, i la vigília, o sigui el dia 10 de setembre, onegi la senyera estelada en 
un lloc preferent al balcó de l’Ajuntament. 



 

                                                                                                                                                                       

 
L’Onze de Setembre els catalans recordem una desfeta.  Commemorem la 
caiguda de Barcelona a mans de les tropes borbòniques i sobretot l’inici de la 
represió contra el nostre poble, la nostra cultura i l’inici de la pèrdua també de 
gran part de les nostres llibertats col·lectives. 
 
Des de la CUP creiem que l’Onze de Setembre ha de ser una jornada de 
reflexió i sobretot de reivindicació.  Una jornada per reafirmar-nos com a poble 
i sobretot per exigir el dret que ens correspon, com hauria de ser amb tots els 
pobles, a decidir lliurement el nostre futur. 
 
Des de la CUP creiem que el símbol que millor expresa aquesta demanda i 
que està acceptat per gran part de la ciutadania, tant a Catalunya com a 
Vilanova, és la senyera estelada.  Per això creiem necessari que els dies 10 i 
11 de setembre aquesta bandera estelada onegi a la façana de l’Ajuntament 
de Vilanova, tal i com ja fa el dia 5 d’octubre.  Gràcies. 
 
ALCALDESSA 
 
Gràcies, senyor Font.  El senyor Sánchez. 
 
Bé, per posicionar el govern amb relació a aquesta moció.  Ja els hi avancem 
que votarem a favor de la mateixa, per convicció, per coherència.  Aquest 
govern és un govern nacionalista.  Entenem clarament la reivindicació que es 
manifesta aquest dia per aquella gent, doncs, que té voluntàriament un 
sentiment independentista amb relació a la situació amb la resta de l’Estat.  
Entenem que en altres manifestacions aquest Ajuntament, de forma 
sovintejada, ha permès el fet de que banderes doncs que representen altre 
tipus de col·lectius i altres sentiments hagin onejat en dies assenyalats a la 
façana del nostre Ajuntament, i entenem doncs que, de la mateixa manera que 
això s’ha produït amb altres col·lectius i en altres moments, encara més i amb 
més raó, al nostre entendre, ho ha de fer amb una bona part de la que 
entenem nosaltres el poble de Catalunya pot considerar.  I per tant, sense 
més, donarem suport a la moció que planteja la CUP. 
 
ALCALDESSA 
 
Gràcies, senyor Sánchez.  Paraules?  Senyor Claver. 
 
MANEL CLAVER 
 
Gràcies, senyora alcaldessa.  Bé, la posició del nostre grup és votar 
favorablement a la moció.  Entenem que l’estelada representa un símbol del 
dret a l’autodeterminació que tenim com a poble, i considerem també que 



 

                                                                                                                                                                       

l’Onze de Setembre no és només commemoratiu, sinó que té una vessant 
reivindicativa.  Per tant, votarem a favor. 
 
ALCALDESSA 
 
Gràcies, senyor Claver.  Paraules?  Senyor Rodríguez. 
 
SANTIAGO RODRÍGUEZ 
 
Gràcies.  No demano la paraula per anunciar el nostre vot.  Vostès se’l poden 
imaginar, és l’únic vot que pot ser davant d’una proposta que demana penjar 
una insígnia que no és ni legal ni és reconeguda absolutament per res en el 
balcó de l’Ajuntament.  Però sí que serveix per anuncia’ls-hi que aquest grup 
municipal està disposat a dur a terme les accions judicials que siguin 
necessàries si s’incompleix qualsevol llei penjant una bandera no oficial, o no 
penjant les banderes que siguin oficials. 
 
ALCALDESSA 
 
Gràcies, senyor Rodríguez.  Senyor Ruiz. 
 
JUAN LUIS RUIZ 
 
Sí, miri, nosaltres anàvem a votar en contra, per ser coherents amb allò que 
vam defensar fa un any, però després de la intervenció del senyor Rodríguez, 
ens abstindrem, més que res per no confondre el mateix posicionament i el 
mateix vot, no?  En tot cas, nosaltres, jo repeteixo el mateix que vaig repetir fa 
un any, és a dir, a nosaltres ens sembla que l’estelada no és una bandera que 
representi a tot el poble de Catalunya, eh?, en tot cas l’única bandera que 
representa el poble català és la senyera i en tot cas el dia de la Diada Nacional 
em sembla que no havia de figurar cap altra bandera, no?  Tot i així, deixi’m 
recordar que aquest grup municipal va votar favorablement a que es col·loqués 
l’estelada per commemorar el 5 d’octubre del 34, no?  En tot cas perquè és 
una bandera que, vulguis o no, és a dir, ens agradi o no, és una bandera que 
hem d’honorar en tant i en quant que també representa una part important de 
la ciutadania de Catalunya, no?  Però que precisament el dia de la Diada 
Nacional figuri aquesta bandera em sembla que no és oportú ni coherent, per 
tant ens abstindrem. 
 
ALCALDESSA 
 
Gràcies, senyor Ruiz.  Senyor Font. 
 
 



 

                                                                                                                                                                       

MARC FONT 
 
Sí, per agrair als grups que han decidit votar a favor de la moció, i bé, 
lamentem que des del Partit Popular doncs no només es voti en contra, sinó 
que s’amenaci amb prendre accions judicials.  Lamentem el canvi de 
posicionament que han estat tenint fins ara i bé, esperem que aquest no sigui 
el posicionament i les maneres de fer que vindran si desgraciadament 
guanyen les properes eleccions generals i que ens temem que tornaran a ser 
doncs les que han estat durant molts anys una vegada s’arriba al poder i no 
cal amagar certes actituds.  Gràcies. 
 
ALCALDESSA 
 
Gràcies, senyor Font.  El senyor Sánchez. 
 
FRANCESC XAVIER SÁNCHEZ 
 
Sí, simplement senyor Rodríguez, estem absolutament convençuts que el fet 
de penjar la bandera estelada al balcó de l’Ajuntament el proper 10 i 11 de 
setembre no incomplirà cap norma ni cap normativa, des del nostre punt de 
vista, i això és opinable.  Per tant, si vostès consideren que aquesta 
manifestació ha de produir algun efecte legal per part de vostès, són lliures de 
fer-ho, nosaltres no ens hi podrem oposar, però entendran que si una moció 
s’aprova per la majoria d’aquest Ple, aquest Ajuntament i aquest equip de 
govern la complirà. 
 
ALCALDESSA 
 
Gràcies, senyor Sánchez.  Senyor Rodríguez. 
 
SANTIAGO RODRÍGUEZ 
 
Simplement, senyora alcaldesa, per demanar-li en el secretari un informe 
jurídic sobre la validesa de l’acord que es prendrà avui aquí i per demanar-li 
també un informe jurídic sobre la possibilitat de penjar una bandera no 
reconeguda oficialment al balcó de l’Ajuntament, i encara un tercer informe 
jurídic sobre l’absència de les banderes oficials en l’edifici institucional de 
l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. 
 
ALCALDESSA 
 
Gràcies, senyor Rodríguez.  Prenem nota de la seva sol·licitud.  
 
Per tant, jo crec que les postures han quedat ja prou expresades i passaríem a 



 

                                                                                                                                                                       

la votació.  Vots a favor de la moció?  Vots en contra?  Abstencions?  Per tant, 
queda la moció aprovada amb 13 vots a favor, 8 abstencions i 3 vots en 
contra. 
 
Es vota la moció, la qual s’aprova amb el resultat següent: 
 
  Vots a favor: CIU, CUP i ICV (13) 
  Vots en contra: PP (3) 
  Abstencions: PSC (8) 

 
 18. ALCALDIA-PRESIDÈNCIA. PRESA EN CONSIDERACIÓ DE LA 

RENÚNCIA AL CÀRREC DE REGIDORA DE LA SRA. ISABEL PLA 
GONZÀLEZ. 

 
ALCALDESSA 
 
Passaríem, per tant, a l’últim punt de l’ordre del dia, que és la presa en 
consideració de la renúncia al càrrec de la regidora senyora Isabel Pla 
González.  No sé si el secretari... 
 
SECRETARI 
 
Simplement és la presa en consideració per assentiment, no es votarà.  
Simplement que prengui la paraula la Isabel, no? 
 
ALCALDESSA 
 
Perfecte.  Senyora Pla, si us plau. 
 
ISABEL PLA 
 
Gràcies, senyora alcaldessa.  Després de la constitució de l’actual Consistori 
m’he vist obligada a renunciar al càrrec de regidora electa per tal de poder 
reincorporar-me al meu lloc de treball al Conservatori Municipal, tenint en 
compte que la Llei electoral ho fa incompatible.  És per això que ho comunico 
al Ple. 
 
Permeteu-me que faci abans de plegar uns reconeixements i uns agraïments 
referent a la meva etapa com a regidora.  Per una banda, volia fer un 
reconeixement personal i sincer a tots els col·lectius de ciutadans que de 
manera generosa i desinteressada treballen per la cultura a la nostra ciutat; 
concretament a tots i cadascun dels pabordes amb els que he tingut el plaer 
de compartir les festes majors, amb els membres de les juntes de la FAC, 
amb els membres de les juntes de l’associació de veïns... dels Tres Tombs, 



 

                                                                                                                                                                       

perdoneu, amb els patrons de l’Organisme Autònom de Patrimoni, que han fet 
una feina tan i tan rigorosa aquests últims anys, amb els membres de la 
Comissió de Protocol de la Festa Major o amb els membres de la Comissió de 
la Memòria Històrica també he pogut treballar. 
 
Per altra banda, voldria fer uns agraïments a tots els professionals i tècnics 
amb els que he treballat, per la seva col·laboració i especialment pel cap de 
Cultura, l’Albert Ortiz; a tots els regidors de la legislatura passada, 
especialment als companys de govern; al grup socialista, per la seva bona 
acollida, per la seva ajuda i per la seva bona companyia.  Finalment, de 
manera especial, l’alcalde, per haver-me animat a emprendre aquesta 
aventura, per haver-me fet confiança i pel seu recolzament. 
 
Per a mi ha estat un honor i un plaer haver pogut servir a la meva ciutat com a 
regidora de Cultura.  Ha estat una experiència molt rica i intensa, no només 
professionalment sinó també personalment, us ho asseguro.  I continuaré 
treballant per a la meva ciutat, per a Vilanova i la Geltrú, vinculada a la meva 
feina, al món associatiu, i vinculada també al grup socialista per allò que 
necessiti. 
 
Moltes gràcies a tots i bona feina. 
 
(Aplaudiments) 
 
ALCALDESSA 
 
Senyora Pla, més enllà que ara demanaré als portaveus dels grups si volen 
dir alguna cosa, sí que en nom de tot el Consistori jo li voldria agrair la gran 
professionalitat que ha demostrat durant aquests quatre anys, la seva gran 
dedicació i sobretot, sobretot, desitjar-li molta sort per al seu futur, per aquesta 
nova etapa de la seva vida.  Molt sincerament moltes gràcies per tot aquest 
temps que ha dedicat a aquest Ajuntament, senyora Pla. 
 
Per tant, la senyora Iolanda Sánchez, li passaria ara la paraula. 
 
IOLANDA SÁNCHEZ 
 
Des del grup d’Iniciativa per Catalunya doncs agrair-te molt sincerament 
també doncs el treball.  Dir-te que doncs també des de la teva nova tasca en 
aquest sentit, com també és evident que es pot aprofundir i treballar per la 
cuitat, però que entenem perfectament doncs en el teu discurs doncs el valor 
que té la dedicació política en aquests moments que està tan desafecta 
aquesta, que a vegades és incompresa per la gent i que en aquests moments 
doncs que doncs una persona doncs que ha passat per aquesta experiència, 



 

                                                                                                                                                                       

realment et portes algo que crec que és molt i molt positiu i que compartim.  I 
que siguis molt feliç doncs a la nova... a les noves tasques i funcions que 
faràs a la nostra ciutat. 
 
ALCALDESSA 
 
Gràcies, senyora Sánchez.  Senyor Font. 
 
MARC FONT 
 
Sí, només per agrair la tasca que ha realitzat per Vilanova i per aquest 
Ajuntament i suposo que, com tots, doncs desitjar-li molta sort a partir d’ara, 
tant a nivell professional com personal. 
 
ALCALDESSA 
 
Gràcies, senyor Font.  Senyor Rodríguez. 
 
SANTIAGO RODRÍGUEZ 
 
Gràcies, senyora alcaldesa.  També per adherir-nos a les paraules 
d’agraïment que li ha dedicat l’alcaldesa i per... també per recordar tots 
aquells agraïments que vam donar en l’últim Ple de la legislatura anterior que 
varen ser molts els companys de tots plegats que es van despedir.  Agrair-li la 
seva dedicació des de moltes vegades les divergències polítiques, altres 
vegades des de la coincidència de plantejaments, agrair-li la dedicació, i 
sobretot agrair-li allò que sovint és poc valorat, que és la voluntat de servei 
públic i crec que això ens honora a tots.  Gràcies. 
 
ALCALDESSA 
 
Moltes gràcies.  Senyor Elena. 
 
JOAN IGNASI ELENA 
 
Bé, malauradament causes d’incompatibilitat legal entre la feina, no?, la 
professió i la condició de regidor, doncs obliguen doncs a prendre aquesta 
decisió.  Jo volia, en nom del grup i a nivell personal també, agrair la feina 
feta, la feina feta al servei de la cultura, de la ciutat, de l’associacionisme, de 
les entitats, i la feina al servei de la ciutat. 
 
Agrair també la capacitat d’entesa, que és un valor també en política, d’entesa 
sobretot des de la perspectiva de fer coses, de ser capaç de sumar per 
construir, per construir projectes i per construir aventures col·lectives.  Des 



 

                                                                                                                                                                       

d’aquest punt de vista, la capacitat d’entesa amb els grups municipals, la 
capacitat d’entesa amb les entitats que, en aquesta feina de regidor de 
Cultura també vaig tenir l’honor de fer durant un parell d’anys, és fonamental; 
amb el moviment de totes les entitats i també les més vinculades al cicle 
festiu, amb els pabordes, les entitats de Festa Major, la FAC, el conjunt 
d’entitats, no només a la Junta, sinó també el conjunt d’entitats, els Tres 
Tombs, aquesta meravellosa festa de la ciutat, i el conjunt d’entitats de la 
ciutat. 
 
També agrair-li el... agrair-te també el resultat, no?, de la seva gestió.  
Aquest... els seus, mentre ha estat regidora de Cultura han estat els anys de 
la reforma del Teatre, d’aconseguir el somiat auditori, per molta gent de la 
nostra ciutat desitjat durant molts anys, i no oblidem també la recuperació del 
Cinema Bosc, un cinema al centre de la ciutat al servei del cinema públic.  I 
naturalment agrair la lleialtat, el treball, la dedicació, la humilitat, la discreció, 
la manera de ser i l’amistat.  Moltes gràcies.   
 
Seguirà la Isabel vinculada al nostre grup, naturalment treballant al servei de 
la ciutat i de la cultura, i per a nosaltres doncs ha estat un honor i seguirà sent 
un honor comptar-la entre els nostres companys.  Moltes gràcies i fins 
sempre. 
 
ALCALDESSA 
 
Gràcies, senyor Elena.  I per acabar, la senyora García, com a portaveu del 
grup. 
 
GLÒRIA GARCÍA 
 
Bé, jo afegir-me a tot el que ja s’ha dit.  No, no, no puc afegir gaire cosa més.  
Ha sigut un plaer treballar amb tu i ja no només professionalment parlant, sinó 
també com a persona, pel teu tarannà, per la teva actitud sempre positiva i la 
teva rialla permanent.  Gràcies. 
 
La proposta que s’aprova per assentiment és la següent: 
 
Vist l’escrit presentat per la Sra. ISABEL PLA GONZÁLEZ, pel qual renuncia al 
seu càrrec de regidora d’aquest Ajuntament. 
 
Es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció de l’acord següent: 
 
“PRIMER. Fer efectiva la renúncia al càrrec de regidora de la Sra. ISABEL PLA 
GONZÁLEZ, i donar-se la Corporació per assabentada de l’existència de la 
corresponent vacant de regidor/a, declarant-la a la Junta Electoral Central, a 



 

                                                                                                                                                                       

l’efecte de procedir a la seva substitució, segons l’article 182 de la Llei 
Orgànica del règim electoral general. 
 
SEGON. Manifestar, segons estableix l’apartat primer de la instrucció de 19 de 
juliol de 1991, que la persona a la qual correspon cobrir la vacant, al parer de 
la Corporació, és el Sr. GERARD LLOBET SÁNCHEZ. 
 
TERCER. Una vegada rebuda la credencial acreditativa de la condició d’electe 
a favor del Sr. GERARD LLOBET SÁNCHEZ, serà tramesa per la Corporació a 
l’interessat, als efectes establerts a la normativa de règim local.” 
 
 

PRECS 
 
ALCALDESSA 
 
Res més?  Passaríem, per tant, als precs.  I crec que hi havia alguns precs 
demanats.  Sí?  Senyora Rius. 
 
MARTA RIUS 
 
Bé, doncs aquest prec el fem arribar de la mà de l’Agrupació Sindical 
d’Ambulàncies de Catalunya, en nom d’ells llegirem el que ens han fet arribar. 
 
“L’Agrupació Sindical d’Ambulàncies de Catalunya, en representació dels 
treballadors del transport sanitari urgent al Garraf i l’Alt Penedès, volem 
denunciar l’aplicació de les retallades del 12% al servei d’emergències que, 
segons paraules del mateix conseller de Sanitat, mai s’aplicarien, i que s’han 
fet efectives aquest cap de setmana passat, després d’una vaga de quatre 
dies al sector.  Una vaga amb uns serveis mínims del 100% superiors en 
nombre d’ambulàncies, els que tenim a dia d’avui, amb 47 ambulàncies menys 
a tota Catalunya. 
 
A la nostra comarca s’han traduït les retallades amb la retirada per part del 
sistema d’emergències mèdiques i l’empresa Transport Sanitari de Catalunya, 
d’una de les tres unitats de suport vital bàsic que cobreixen el servei 
d’emergències a Vilanova i la resta de la comarca.  El SEM ha venut la imatge 
de que s’han redistribuït els recursos per millorar la seva efectivitat, però en 
realitat la de Vilanova és una de les 47 ambulàncies que s’han retirat a tota 
Catalunya, 47 de les 400 que hi havia la setmana passada, repartides per tot 
el territori. 
 
S’han retirat vehicles a Vilanova, Vilafranca, Gavà i una trentena de poblacions 
més.  En la pràctica, la retirada d’ambulàncies es traduirà en un dràstic 



 

                                                                                                                                                                       

augment dels temps d’espera de les emergències, que s’havien taxat en una 
mitja de 8 minuts, a cotes de 20 o 25 minuts en molts casos vitals, i sense anar 
més lluny, aquest matí s’ha col·lapsat el servei d’emergències i ha hagut de 
baixar l’única ambulància de Vilafranca, deixant la població descoberta, a un 
accident de trànsit a Canyelles primer, i més tard per un pacient politraumàtic 
aquest migdia a Vilanova. 
 
El conseller Ruiz ha manifestat als mitjans que la nostra vaga ha sigut 
motivada per la retallada salarial que se’ns va aplicar l’any passat, tot i no ser 
funcionaris, però obvia la raó principal.  A partir d’aquesta mitjanit els 
treballadors del transport sanitari urgent ens declarem en vaga indefinida, amb 
uns serveis mínims molt inferiors als que vam tenir durant l’anterior vaga la 
setmana passada, i volem denunciar la retallada dels drets essencials com la 
sanitat pública, que està en procés de desmantellament i un recés en el servei 
d’emergències a una situació de fa més de quinze anys, però amb un 25% 
més de població.   
 
Per això preguem als partits polítics del Ple i a l’Ajuntament que es pronunciïn i 
condemnin les retallades al transport sanitari, al servei d’emergències i la 
sanitat.  Ara ens toca fer un exercici de responsabilitat i mantenir els drets 
bàsics i, si no ho fem per nosaltres, per les generacions que vénen.” 
 
Ho signa l’Agrupació Sindical, com hem dit, d’Ambulàncies de Catalunya. 
 
ALCALDESSA 
 
Moltes... és sobre aquest... moltes gràcies, senyora Rius.  Només perquè 
quedi clar, per a les persones que estan aquí presents, que els precs no es 
poden contestar.  És a dir, el govern no pot contestar aquest prec, però bé, 
consta en acta i prenem nota d’aquesta declaració, tot i que no es pot 
contestar ara aquí en el Ple. 
 
MARC FONT 
 
Sí, només per fer un altre prec, en aquest cas sí que en nom de la CUP, sobre 
el mateix tema.  Faríem un prec al govern, a la resta de partits i sobretot a la 
ciutadania, per lluitar contra aquest tema de les retallades en sanitat a la 
comarca.  Si abans parlàvem de que hem estat maltractats pel tren, la Renfe, 
ADIF i companyia, creiem que sanitàriament també som una comarca força 
maltractada.  I el que ens agradaria és que, a part de que poguéssim lluitar 
tots i dir la nostra sobre la sanitat, és que les mobilitzacions que hi estan 
havent on bàsicament s’estan mobilitzant només els treballadors -sí que és 
veritat que també estan afectats per eros i problemes laborals-, el que és 
veritat és que aquestes retallades ens afecten a tots i, per tant, creiem que tota 



 

                                                                                                                                                                       

la societat, tots som usuaris de la sanitat pública, i per tant creiem que totes 
aquestes mobilitzacions hauríem d’intentar tots els ciutadans dona’ls-hi suport i 
que no només se sentin sols aquelles persones que, a part de perdre drets en 
sanitat pública, també estan perdent la feina.  Gràcies. 
 
A les 20.10 hores surt de la sala la Sra. ISABEL PLA. 
 
ALCALDESSA 
 
Moltes gràcies, senyor Font.  Senyor Rodríguez. 
 
SANTIAGO RODRÍGUEZ 
 
Gràcies.  Nosaltres volíem fer tres precs.  Un primer també amb relació a 
aquest tema de la... que ha convocat un cert nombre de gent en la plaça de la 
Vila i que s’estan queixant, i també ho podem veure dintre la sala de Plens.  I 
en aquest sentit el prec aniria adreçat a l’alcaldesa en primer lloc, però també, 
i aprofito l’ocasió, per felicitar el senyor Juan Luis Ruiz pel seu nomenament 
com a president del Consell Comarcal, i per tant també aniria adreçat amb ell, 
tot i que no en la seva condició de president del Consell Comarcal, però sí com 
a màximes institucions de la ciutat i de la comarca del Garraf, no que lluitessin, 
eh?, però que sí que treballessin i que intentessin negociar amb el 
Departament de Salut que els serveis hospitalaris, sanitaris i d’emergències 
mèdiques de la nostra ciutat i de la nostra comarca no es vegin precisament 
afeblides en un moment en que hi ha una major demanda, perquè també hi ha 
una major població a la nostra comarca.  I per tant els hi demanaríem que 
especialment tinguessin en compte aquest prec i tinguessin a bé doncs 
intentar negociar amb la Conselleria que aquesta situació doncs no afectés 
tant als treballadors com està afectant, i no acabés d’afectar al conjunt de la 
població.  Primera qüestió. 
 
Segona qüestió.  Ens hem assabentat avui, i no és un retret, és una felicitació, 
i m’és igual, eh?, si he de felicitar el govern anterior que segurament va iniciar 
el projecte o el govern actual que l’ha continuat i que és qui ho ha fet possible, 
però ens hem assabentat que avui és la primera vegada que s’emet 
íntegrament el Ple a través d’Internet.  Ens sembla aquesta una magnífica 
iniciativa, insisteixo, m’és igual si era el govern anterior, el govern actual, el 
Departament de Comunicació de l’Ajuntament, crec que val la pena deixar 
palesa la felicitació d’aquest grup per tal de buscar tots aquells mecanismes 
que intentin aproximar la ciutadania a la política, i en aquest sentit creiem que 
aquesta és una bona eina i és una bona notícia que això pugui ser d’aquesta 
manera. 
 
I un tercer prec amb relació a un correu electrònic anònim, que crec que hem 



 

                                                                                                                                                                       

rebut tots els regidors en el dia d’avui, que un ciutadà, que no perquè sigui 
anònim crec que té menys valor, crec que li podem donar el valor que té el seu 
contingut i, per tant, nosaltres li donem aquest valor, es queixa de que la 
nostra ciutat –és una queixa probablement històrica, eh?, perquè ens ha 
passat moltes vegades i fins que no hem alçat la veu i no ens hem queixat una 
mica no se’ns ha fet cas-, però sí que la nostra ciutat no apareix en les senyals 
de tràfic i concretament es queixa ara, es queixa aquest ciutadà, que en l’Eix 
Diagonal no apareix la destinació final de l’Eix, que és la de Vilanova, no?, 
quan per altres bandes sí que apareix la destinació final en sentit contrari, que 
és Manresa, no?  Per tant, demanaríem a l’equip de govern que dugués a 
terme totes les accions oportunes per tal de corregir aquesta omisió.  Gràcies. 
 
ALCALDESSA 
 
Gràcies.  Hi havia algun prec? 
 
ENCARNA GRIFELL 
 
Moltes gràcies.  Bé, el nostre prec, que també estava previst, era sobre el 
tema de les ambulàncies òbviament.  Ens sumem també amb tot el que s’ha 
comentat, que no per repetides vegades que es comenti no és menys 
important, sobre el tema de les retallades en l’àmbit de la sanitat.  
Concretament el prec en aquest cas era per demanar al govern municipal si 
ens podia confirmar dues coses bàsicament, una era el tema del reforç que ha 
sortit, el tema que ha sortit als mitjans, que es reforcen les ambulàncies, una a 
Sitges i una a Cubelles, però no s’incrementa el número d’ambulàncies del 
territori, el que vol dir que segons ens han dit es treuen, les dos ambulàncies 
es treuen de la dotació de Vilanova.  Llavorens, home, tenint en compte que 
aquí tenim el màxim de població, tenint en compte la importància del temps 
d’espera i del temps de reacció davant d’un possible incident, ens semblava 
bastant inadmisible el fet de que es treguin aquestes dues unitats de Vilanova.  
Llavorens, home, confirmar si això és realment així i després també confirmar 
com afecten les retallades generals a la nostra comarca i al nostre territori, que 
sabem el que s’ha comentat abans, les que realment surten d’aquí.  Però 
realment era per veure: confirmem tot això, veiem a veure com queda aquesta 
història i fer totes les accions necessàries perquè això no sigui així, perquè 
realment ja a sobre de totes les coses que tenim, doncs a sobre tenim aquest 
altre fet, això que no té sentit ademés, el treure coses, unitats de Vilanova per 
reforçar altres territoris.  Creiem que és una cosa que no té sentit.  I ademés 
tot el que això pot representar sobre la població i sobre els mateixos 
treballadors, no?  Per tant, el que pregaríem era de que ens confirmessin o 
que miréssim de treballar al més aviat possible tot aquest tema de les 
ambulàncies al nostre territori. 
 



 

                                                                                                                                                                       

ALCALDESSA 
 
D’acord.  Tal com he explicat abans breument, més que res perquè crec que 
és la manera de que la gent que ens escolta ho entengui, això ara no es pot 
contestar, però això no vol dir que el govern no ho tingui present i que en el 
seu moment ho contestarà.  Són temes que s’estan treballant. 
 
Hi havia algun prec més?  Sí, senyor Martorell. 
 
JOAN MARTORELL 
 
Sí, gràcies.  El prec, el prec que volia fer era amb relació a temes que 
s’aprovaran demà en Junta de Govern Local.  Al començament del Ple hem 
parlat de les competències de la Junta de Govern Local, i hem... bé, s’han 
reduït les competències que tenia, donant per suposat doncs que podrà tirar 
endavant convenis i altres temes.  Resulta que avui, mirant l’ordre del dia de 
demà, resulta que hi ha dos temes que no s’han parlat en Comisió Informativa 
i, per tant, demanaria que es () sobre la taula, no pels temes sinó per una 
qüestió de funcionament.  D’ençà que ha començat el nou govern a governar, 
doncs s’ha dit per activa i per passiva que es farien comisions informatives per 
debatre temes, i resulta que el que s’ha de fer, que és informar, no es fa de 
forma convenient.  Perquè vem fer Comisió Informativa dimecres passat i no 
van sortir els dos temes.  Per tant, aquest és el prec que demano, que és que 
ho deixeu sobre la taula o ens expliqueu a l’oposició quins són els dos temes. 
 
ALCALDESSA 
 
Senyor Martorell, en acabar el Ple, en tot cas parlarem amb els portaveus, 
perquè hi ha algun d’aquests temes que teníem previst comentar-ho amb els 
portaveus en acabar el Ple.  No sé a quin d’aquests temes es refereix. 
 
JOAN MARTORELL 
 
Perdó, com que... m’he descuidat de dir que com que estic en dues comisions, 
la comisió era Societat del Coneixement i Serveis Personals Sectorials, que 
són dos temes que en teoria s’haguessin hagut de comentar la setmana 
passada i no es van comentar.  Desconec el motiu i que, per tant, demà van a 
Junta de Govern.  Entenc que si és un moment de debat i de parlar, doncs 
parlem, però vem estar parlant de poca cosa, diguem, perquè era el primer 
dia, d’horaris i possible calendari, i en canvi doncs no es va parlar de temes 
que s’aprovaran demà. 
 
 
 



 

                                                                                                                                                                       

ALCALDESSA 
 
Ho comentem i si hi ha hagut alguna cosa que no s’ha gestionat prou 
correctament, així ho farem.  Li estic contestant, que no hauria de contestar. 
 
Senyor Carbonell. 
 
XAVIER CARBONELL 
 
Sí, un prec sobre mobilitat.  Alguns canvis introduïts, diguem-ne, a la zona del 
Pla de Pacificació, en concret al carrer Cabanyes i al carrer Major, indiquen 
segurament un canvi de criteris generals sobre l’àmbit, sobre el que s’entén  
l’àmbit del Pla de Pacificació.  També hem conegut les darreres setmanes 
algunes afirmacions per part de la regidora, en les que, diguem-ne, es posa en 
entredit o s’insinua, diguem-ne, que les càmeres no es posaran en marxa.  
Simplement, des del grup municipal socialista demanem que es posi sobre la 
taula de la comisió informativa corresponent, la qüestió de què passa, de com 
es preveu el futur en termes de trànsit i circulació en el centre, atès que s’hi 
han dedicat molts recursos, tècnics purament, diguem-ne, d’infraestructures, 
les càmeres, la senyalització, però també recursos d’informació que han fet 
que molts ciutadans, diguem-ne, al llarg de molts mesos hagin anat percebent 
els canvis en el centre de forma... hem procurat diguem-ne que... 
comunicativament bona, perquè aquests canvis precisament fossin 
paulatinament acceptats per part de la ciutadania.  Saben que el funcionament 
de les càmeres el vàrem aturar, perquè precisament ens va abocar ja al 
període electoral.  Evidentment, el nou govern en aquest cas, és absolutament 
lliure de prendre les decisions que s’escaiguin, que calguin, però demanem sí, 
que atès que portàvem dos anys treballant tècnicament i gastant-hi tants 
recursos per part del govern, doncs que aquesta qüestió es parli i es debati, tal 
com va fer l’anterior govern, en el marc d’una comisió informativa o en el marc 
de reunions especials.  Els canvis que s’han produït també ens consta que no 
han estat àmpliament debatuts amb la ciutadania, la qüestió de les càmeres 
tenir-les en aquesta situació també provoca situacions de risc evident, com 
s’ha produït a la plaça Miró de Montgròs, com s’està produint també en aquest 
eix Cabanyes-Santa Anna, que caldria diguem-ne prendre una decisió ja, 
perquè la interinitat en aquest cas no és gens bona ni positiva, i per tant em 
reafirmo en aquest prec de que debatem entre tots aquesta qüestió en el marc 
que calgui, a la comisió informativa o en una comisió especial. 
 
ALCALDESSA 
 
Gràcies, senyor Carbonell.  Em consta que això s’està parlant a la Comisió 
Informativa, però en tot cas prenem nota d’aquest prec.  Res, si no hi han més 
precs, només per acabar jo, en nom del govern, manifestar que una prioritat 



 

                                                                                                                                                                       

d’aquest govern és defensar els interessos dels vilanovins i vilanovines on 
sigui.  Ho dic en el context de que la majoria, moltes de les precs han anat en 
aquesta línia, en defensar interessos de la ciutat, i així ho farem.   
 
I concretament sobre un tema de senyalització que s’ha apuntat manifestar 
que avui mateix ja s’han emprès mesures perquè això es rectifiqui. 
 
Res més, amb això donaríem aquest Ple per acabat.  Moltes gràcies i bona nit. 
 
 
Complert l’objecte de la convocatòria, s’aixeca la sessió a les 20.25 hores, de 
la qual s’estén aquesta acta que firma la presidenta amb mi, el secretari 
accidental. 
 


