
 

 

El debat d’aquest Ple es troba recollit a la gravació de la sessió plenària que 
va efectuar Canal Blau. Hi podeu accedir seguint l’enllaç següent: 
 
http://canalblau.alacarta.cat/ple-municipal/capitol/ple-de-vilanova-i-la-geltru-15-
01-2018 

 
 
 

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT  
DEL DIA 15 DE GENER DE 2018 

 
 
Acta núm. 1 
 
 
A Vilanova i la Geltrú, quan són les 18:10 hores del dia 15 de gener de 2018, sota la 
presidència de la senyora alcaldessa, NEUS LLOVERAS I MASSANA (CiU), es 
reuneixen al saló de sessions de la Casa de la Vila les persones següents: 

 
GLÒRIA GARCÍA I PRIETO (CiU)  
JOAN GIRIBET DE SEBASTIÁN (CiU) 
BLANCA ALBÀ PUJOL (CiU) 
JUAN LUIS RUIZ LÓPEZ (PSC) 
TERESA LLORENS CARBONELL (PSC) 
GERARD LLOBET SÁNCHEZ (PSC) 
GISELA VARGAS REYES  (PSC) 
MIGUEL ÁNGEL IGLESIAS MONTOUTO (PSC) 
JOSEP MARIA DOMÈNECH GIBERT (CUP) 
JAUME MARSÉ FERRER (CUP) 
GUILLEM BAU VARGAS (CUP) 
MONTSE MARONDA CASTELLNOU (CUP) 
QUETI VINYALS I FLORENCIANO (ERC) 
JORDI MEDINA I ALSINA (ERC) 
OLGA ARNAU I SANABRA (ERC) 
ADELAIDA MOYA TAULÉS (ERC) 
FRANCISCO ÁLVAREZ MARÍN (C’s) 
ENVER AZNAR MÉNDEZ (SOM VNG) 
DÉBORAH ZIMMERMAN MILEGUIR (SOM VNG) 
CARLOS REMACHA LÓPEZ (PP) 
CARMEN REINA PADILLA (No adscrita) 
ARIADNA LLORENS GARCÍA (No adscrita) 
 
SECRETARI GENERAL  
MARCEL·LÍ PONS I DUAT 
 
INTERVENTOR GENERAL 
CÈSAR RODRÍGUEZ SOLÀ 



 

 

 
 

per efectuar una sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament. 
 
No assisteix el Sr. JOSEP ASENSIO ALBÀ (CUP) ni el Sr. DAVID MONTES MUÑOZ, 
regidor no adscrit. 
 
A continuació es tracten els punts de l’ordre del dia, que són els següents: 

 
 

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

l'Ajuntament de 18 de desembre de 2017. 
 
DICTÀMENS: 
 
COMISSIÓ INFORMATIVA DE POLÍTIQUES DE CIUTADANIA 
 
Cultura 
 
  2. Aprovació, si escau, del protocol d’intencions que es formalitza entre 

l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, el Consell Comarcal del Garraf i la 
Mercantil Sitback Produccions, SL, amb la doble naturalesa de conveni de 
col·laboració i contracte de patrocini per a l’esponsorització del “Vida Festival 
Internacional de Vilanova i la Geltrú” durant les edicions de 2018 a 2021. (Exp. 
6/2018-eAJT) 

  3. Aprovació, si escau, de la "Declaració institucional de l'Ajuntament de Vilanova i 
la Geltrú amb motiu del dia 21 de gener, com a homenatge a les víctimes de la 
Guerra Civil i del franquisme".  

 
 

MOCIONS 
 
 

Sra. Carmen Reina, regidora no adscrita 
 

  4. Moció per a la implantació de la llengua de signes en l'administració de 
Vilanova i la Geltrú i en els actes transcendentals del nostre municipi. (Exp. 
1/2018-eMOC) 

 

Grup Municipal de C's 

  5. Moció per a la implantació de barreres de seguretat per a motoristes. (Exp. 
2/2018-eMOC) 



 

 

  6. Moció de rebuig a l'augment de les tarifes i a l'actual sistema de finançament 
del transport públic a la Regió Metropolitana de Barcelona i als municipis 
gestionats per l'ATM. (Exp. 3/2018-eMOC) 

 
Grup Municipal d'ERC 

  7. Moció per revertir les reclamacions de l'IVA a entitats culturals i mitjans de 
comunicació públics. (Exp. 4/2018-eMOC) 

 
 

Sra. Ariadna Llorens  i Sr. David Montes, regidors no adscrits 
 
  8. Moció per projectar un pla director del desplegament de punts de recàrrega de 

vehicles elèctrics a la ciutat. (Exp. 5/2018-eMOC) 
 

 
PREGUNTES 

 
  9. Pregunta de Carmen Reina, regidora no adscrita: 

- S'estan produint reiteradament talls de llum en domicilis particulars, en 
ocasions de llarga durada i en altres, més habituals, d'una curtíssima 
durada (segons) en dies consecutius que provoquen danys als aparells 
elèctrics.   

  Té constància la nostra administració d'aquesta problemàtica i, si és així, 
ha pres alguna mesura en conseqüència? 

 
 10. Preguntes d'ERC: 

  - Sobre la gestió dels residus. 

  - Sobre l'estat de comptes i els pressupostos. 
 

 11. Pregunta de la CUP: 

  - Sobre la concessió del servei de recollida i de neteja que actualment té 
Valoriza i que expira properament. 

  
 12. Preguntes d'Ariadna Llorens, regidora no adscrita: 

- Sobre quina és la situació econòmica a l'Institut Municipal d'Educació i 
Treball (IMET) finalitzat l'any 2017. 

- Sobre l'estat de degradació del Parc Gumà i Ferran. 

 
PRECS 
 

 



 

 

    1. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L'ESBORRANY DE L'ACTA DE LA 
SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L'AJUNTAMENT DE 18 DE 
DESEMBRE DE 2017. 

 
S'aprova per unanimitat dels presents l'esborrany de l'acta de la sessió ordinària del 
Ple de l'Ajuntament de 18 de desembre de 2017, amb un total de 23 vots a favor (4 
de CiU, 5 del PSC, 4 de la CUP, 4 d'ERC, 1 de C's, 2 de SOM VNG, 1 del PP, Sra. 
Carmen Reina i Sra. Ariadna Llorens, regidores no adscrites.  
 
 
DICTÀMENS: 
 

COMISSIÓ INFORMATIVA DE POLÍTIQUES DE CIUTADANIA 
 
 

  2. CULTURA. APROVACIÓ, SI ESCAU, DEL PROTOCOL D’INTENCIONS 
QUE ES FORMALITZA ENTRE L’AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA 
GELTRÚ, EL CONSELL COMARCAL DEL GARRAF I LA MERCANTIL 
SITBACK PRODUCCIONS, SL, AMB LA DOBLE NATURALESA DE 
CONVENI DE COL·LABORACIÓ I CONTRACTE DE PATROCINI PER A 
L’ESPONSORITZACIÓ DEL “VIDA FESTIVAL INTERNACIONAL DE 
VILANOVA I LA GELTRÚ” DURANT LES EDICIONS DE 2018 A 2021. 
(Exp. 6/2018-eAJT) 

 
 
Es retira aquest punt de l'ordre del dia. 
 
 

  3. CULTURA. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA "DECLARACIÓ 
INSTITUCIONAL DE L'AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ 
AMB MOTIU DEL DIA 21 DE GENER, COM A HOMENATGE A LES 
VÍCTIMES DE LA GUERRA CIVIL I EL FRANQUISME". 

 
Antecedents 
 
Primer. El 21 de gener de 1939, les tropes franquistes entraven a Vilanova i la Geltrú. 
Des d’aquest moment, es produeixen tot un seguit de detencions, judicis, assassinats 
que són conseqüència directa del clima de violència i terror que es va imposar pel 
règim dels guanyadors de la Guerra Civil.  
 
Entre el gener i febrer de 1939, molta ciutadania de la ciutat que temia les represàlies 
per part del nou règim van marxar de Vilanova i la Geltrú i van formar part d’una 
caravana de soldats, dones i criatures, polítics i simpatitzants republicans. Volien 
arribar a la frontera per fugir de la repressió. 
 
Segon. La resolució de 8 de setembre de 2015, del Parlament de Catalunya, actes 
en memòria de les víctimes de la guerra civil i de la repressió franquista donen 
contingut a "les nombroses resolucions i informes dels diversos organismes de 



 

 

l'Organització de les Nacions Unides (ONU), i en particular a l'Informe amb data 22 de 
juliol de 2014 del relator especial de l'ONU sobre la promoció de la veritat, la justícia, 
la reparació i les garanties de no repetició, després de la seva visita a Catalunya el 
gener de 2014".  
 
Tercer. La Comissió de la Memòria Històrica és una mesa de treball que té com a 
missió vetllar pel compliment dels objectius marcats, però sobretot per recordar, 
mantenir, recuperar i transmetre la memòria històrica de la ciutat des de principis del 
segle XX fins al 1975, com a salvaguarda fonamental per evitar la repetició de 
qualsevol tipus de violació als Drets Humans. 
 
La comissió és un grup de debat, de discussió, d'elaboració, de proposta, de 
coordinació sobre els objectius que els són propis. Les trobades són obertes a la 
participació d'entitats, associacions, historiadors i historiadores, càrrecs electes i 
treballadors i treballadores municipals. 
 
Quart. La Comissió de Memòria Històrica va acordar en la sessió del 26 de setembre 
de 2016, retre homenatge cada 21 de gener a les Víctimes de la Guerra Civil i la 
Dictadura. Aquest acord reflecteix el compromís municipal i de la ciutadania de 
reconeixement i de reparació a totes les víctimes i fa present els acords municipals en 
relació amb la necessitat de recuperar la memòria històrica de la ciutat per fer present 
la necessitat d'esclarir els fets ocorreguts i la reparació moral i simbòlica de les 
víctimes.  
 
Cinquè. La Comissió de Memòria Històrica va acordar en sessió de 19 de desembre 
de 2017, proposar a l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú que amb motiu de la 
commemoració del dia 21 de gener com a Homenatge a les víctimes de la Guerra 
Civil i el franquisme fes una declaració institucional. 
 
Sisè. La presidenta i regidora responsable de la Comissió de Memòria Històrica va 
agafar el compromís de tramitar l’esmentada proposta a la comissió informativa 
pertinent i a la Junta de Portaveus. 
 
Fonaments de dret 
 
1. Vist allò que disposen els articles 25 i 28 de la Llei 7/1985, de bases de règim 

local, relatius a les competències del municipi.  
 
2. Vist allò que disposen els articles 47 a 53 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de 

règim jurídic del sector públic.  
 
3. Vist allò que disposa el Decret d’Alcaldia de data 18 de juliol de 2017, de refosa 

de totes les delegacions efectuades a favor d’aquesta regidora i que foren 
publicades en els BOPB de dates 14 de setembre de 2015,  i 31 de maig de 
2017.  

 
4. Vist l'informe tècnic emès per la cap de Servei de Cultura en data 10 de gener de 

2018. 
 



 

 

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

ACORD: 
 
"PRIMER. Aprovar la “Declaració institucional de l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú 
amb motiu del dia 21 de gener, com a homenatge a les víctimes de la Guerra Civil i 
del franquisme". 
 
SEGON. Donar difusió d'aquesta declaració en els actes de commemoració 
d'homenatge a les víctimes de la Guerra Civil i del franquisme del 21 de gener. 
 
TERCER. Fer arribar aquesta declaració institucional a tots els membres de la 
Comissió de la Memòria Històrica i a les entitats, associacions, col·lectius, gremis i 
mitjans de comunicació de Vilanova i la Geltrú." 
 
 
DECLARACIÓ INSTITUCIONAL DE L’AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ 
AMB MOTIU DEL DIA 21 DE GENER COM A HOMENATGE A LES VÍCTIMES DE 
LA GUERRA CIVIL I DEL FRANQUISME. 
 
 
El 18 de juliol de 1936 va començar el cop d'Estat encapçalat per un sector de 
l'exèrcit espanyol contra el govern democràtic de la República per prendre 
violentament el poder. La conseqüència d’aquest aixecament militar va ser una 
sagnant guerra civil amb fortes connotacions internacionals i amb més de mig milió 
de morts i mig milió de persones exiliades. 
 
La Guerra Civil espanyola la van guanyar els colpistes i van imposar un règim 
dictatorial de quasi quaranta anys, van imposar una visió de la història plena de 
valors antidemocràtics i de menyspreu als drets humans fonamentals, com la llibertat, 
la igualtat i la justícia social.  
 
Des de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú no permetrem aquesta història 
tergiversada; volem recuperar la memòria històrica per palesar els valors d’una 
societat democràtica, per tenir presents el patiment i les atrocitats que es van cometre 
i reparar aquest deute amb les persones que ho van patir. 
 
I no estem sols en aquesta reparació i homenatge. 
 
El 8 de setembre de 2015, el Parlament de Catalunya manifesta que els actes en 
memòria de les víctimes de la Guerra Civil i de la repressió franquista donen 
contingut a les “nombroses resolucions de diversos organismes de les Nacions 
Unides sobre la promoció de la veritat, la justícia, la reparació i les garanties de no 
repetició”. 
 
La Comissió Parlamentària del Consell d’Europa va aprovar per unanimitat l’any 
2006, la condemna del règim franquista. Alhora que instava el Govern de l’Estat 



 

 

espanyol a crear una comissió d’investigació sobre els crims de la dictadura 
franquista.  
 
Tanmateix, el dret penal internacional estableix que la impunitat i la prescripció dels 
crims contra la humanitat, els crims de guerra i el genocidi, no és possible. Per això, 
entenem aquest acte d’avui com un camí imprescindible per fer justícia, de reparació i 
d’homenatge cap a les víctimes de la Guerra Civil i el franquisme. 
 
El dia 21 de gener de 1939, les tropes franquistes entraven a Vilanova i la Geltrú i 
començava una època de repressió on els drets i les llibertats quedaven eradicats, on 
s’imposava un règim que perseguia la ciutadania, les ideologies, la llengua i la 
cultura. 
 
Tal dia com avui de l’any 1939, els i les vilanovines restaven tancats a casa o als 
refugis antiaeris de la ciutat. Començava una època marcada per la por, els 
afusellaments, les represàlies, les tortures i les penúries de tot tipus.  
 
Vilanova i la Geltrú va patir i va viure, com altres ciutats d’arreu, la repressió 
franquista. Per aquest motiu, volem retre homenatge a les persones que van patir els 
efectes de la Guerra Civil i el franquisme. 
 
Reparar el dolor no és possible, però aquest acte d’homenatge vol ser un gest per 
avançar en la gran tasca de reconeixement d’aquestes persones. És necessari 
aprofundir en el coneixement de la nostra història, per fer present la nostra memòria i 
construir una societat des de la justícia i la pau, a partir del desplegament i la vigència 
de lleis i accions com les que ha aprovat la Generalitat de Catalunya: Llei 13/2007, 
del 31 d'octubre, del Memorial Democràtic, Llei 10/2009 de 30 de juny, sobre la 
localització i identificació de les persones desaparegudes durant la Guerra Civil i la 
dictadura franquista, i la dignificació de les foses comuns, o en aquesta darrera 
legislatura la Llei 11/2017, del 4 de juliol, de reparació jurídica de les víctimes del 
franquisme o el Pla d’actuació en fosses per al 2017 de persones desaparegudes 
durant la Guerra Civil i la dictadura franquista.  
 
L’ajuntament de Vilanova i la Geltrú, conjuntament amb entitats, historiadores i 
historiadors de la ciutat, treballa des de fa anys en recuperar i transmetre a les futures 
generacions aquestes memòries volgudament amagades. Un treball que ha abastat 
àmbits com els canvis en el nomenclàtor de la ciutat, la retirada de tots els símbols 
franquistes, programes com la Memòria del Futur, la creació de la Comissió de 
Memòria Històrica o la institucionalització de dates de commemoració i reparació.  
 
Cal mantenir aquest camí amb l’objectiu de contribuir en la recuperació de la memòria 
històrica i consolidar una societat i un país de pau.  
 
Durant la Guerra Civil i el franquisme es van succeir accions repressores planificades: 
cap a les persones i les idees, els partits polítics, els sindicats i la ciutadania 
vinculada als valors democràtics. Més de 140.000 persones van ser víctimes de 
desaparicions forçoses, execucions extrajudicials i enterraments anònims en fosses 
comunes.  
 



 

 

Des de fa molt de temps, partits polítics, sindicats, entitats i institucions públiques 
treballem fermament per treure de l’oblit i de la indiferència aquesta història amagada 
i per localitzar i identificar les persones desaparegudes en les fosses comunes.  
 
No podem oblidar, perquè si oblidem seria acceptar que la injustícia no va tenir lloc, 
seria acceptar que podem construir una societat des de la injustícia i des de valors no 
democràtics.  
 
No volem més barbàrie ni patiment. Volem construir una societat on la justícia, els 
valors i els drets humans fonamentals estiguin sempre presents. Volem construir una 
societat i una vida digna per a totes les persones.  
 
No defallirem en la defensa dels valors democràtics i els drets humans. 
No defallirem, us ho podem assegurar i per això diem: mai més el feixisme a la nostra 
societat! 
 
Saló de Plens de Vilanova i la Geltrú 
21 de gener de 2018 
 
 
Es vota la proposta la qual s'aprova per unanimitat dels presents, amb un total de 23 
vots a favor (4 de CiU, 5 del PSC, 4 de la CUP, 4 d'ERC, 1 de C's, 2 de SOM VNG, 1 
del PP, Sra. Carmen Reina i Sra. Ariadna Llorens, regidores no adscrites.  
 
 

 
MOCIONS 

 
 

Sra. Carmen Reina, regidora no adscrita 
 

   4. MOCIÓ PER A LA IMPLANTACIÓ DE LA LLENGUA DE SIGNES EN 
L'ADMINISTRACIÓ DE VILANOVA I LA GELTRÚ I EN ELS ACTES 
TRANSCENDENTALS DEL NOSTRE MUNICIPI. (Exp. 1/2018-eMOC) 

 
Text refós de la Llei general de drets de les persones amb discapacitat i la seva 
inclusió social, aprovat pel Reial decret legislatiu 1/2013, de 29 de novembre. L'article 
2 de l'esmentat Text refós, defineix accessibilitat universal com la condició que han de 
complir els entorns, processos, béns, productes i serveis, així com els objectes, 
instruments, eines i dispositius, per ser comprensibles, utilitzables i practicables per 
totes les persones en condicions de seguretat i comoditat, i de la forma més 
autònoma i natural possible. Pressuposa l'estratègia de "disseny per a tots" i s'entén 
sense perjudici dels ajustos raonables que s'hagin d'adoptar. 
 
La Constitució Espanyola, al seu article 14, ressenya la igualtat d'oportunitats per a 
tots/es i, en l'article 9.2 assenyala que els "Poders Públics promouran les condicions 
perquè la igualtat de l'individu i dels grups en què s'integra siguin reals i efectives; 



 

 

removent els obstacles que impedeixin o dificultin la seva plenitud, facilitant la 
participació de tots/es els/les ciutadans/es en la política econòmica, social i cultural." 
 
Llei 17/2010, de 3 de juny, de la llengua de signes catalana, aprovada pel Parlament 
el 26 de maig del 2010. Disposició addicional primera. Normativa complementària. 
 
La garantia d'ús de la llengua de signes catalana que aquesta llei estableix en l'article 
4 (Article 4. L'ús de la llengua de signes en els serveis de caràcter públic. Les 
persones sordes i sordcegues signants tenen garantit el dret a utilitzar la llengua de 
signes catalana en l'àmbit de les administracions públiques catalanes, d'acord amb la 
normativa a què es refereix la disposició addicional primera.) es complementa amb la 
normativa sobre accessibilitat en la comunicació de les persones sordes i 
sordcegues, que regula les condicions d'ús de la llengua de signes catalana com a 
mitjà de comunicació, així com els mitjans de suport a la comunicació oral, i que, en 
tot cas, els garanteix l'accés als serveis públics en condicions d'igualtat. Així mateix, 
l'article 50.6 de l'Estatut d'autonomia estableix com a principi rector de les polítiques 
públiques garantir l'ús de la llengua de signes catalana i les condicions que permetin 
d'assolir la igualtat de les persones amb sordesa que optin per aquesta llengua, que 
ha de ser objecte d'ensenyament, protecció i respecte. 
 
En l'àmbit estatal, la Llei 51/2003, de 3 de desembre, d'igualtat d'oportunitats, no 
discriminació i accessibilitat universal de les persones amb discapacitat, estipulava 
expressament la regulació de la llengua de signes i els mitjans de suport a la 
comunicació oral . Aquest punt de partida va culminar el 2007 amb l'aprovació de la 
Llei 27/2007, de 23 d'octubre, per la qual es reconeixen les llengües de signes 
espanyoles i es regulen els mitjans de suport a la comunicació oral de les persones 
sordes, amb discapacitat auditiva i sordcegues. Es tracta d'un text multidisciplinari 
que regula no només l'ús de les llengües de signes, sinó també dels mitjans de suport 
a la comunicació de les persones sordes i sordcegues, ja siguin signants o oralistes, 
que els permetran superar les barreres en la comunicació i garantir l'accés a la 
informació, la comunicació i els serveis públics essencials en condicions d'igualtat. 
 
Les persones afectades per una discapacitat auditiva són un col·lectiu amb una 
àmplia diversitat heterogènia que pot venir determinada per l'edat d'aparició de la 
sordesa, el grau de pèrdua d'audició, si són usuaris de la llengua de signes, si 
provenen de pares sords o oients, el sistema d'educació rebuda, la seva interrelació 
amb l'entorn i el tractament i imatge social que han rebut entre d'altres factors. Si bé 
la discapacitat auditiva pot tenir la seva base sobre un conjunt d'estats funcionals que 
poden ser identificats científicament, també és cert que aquesta capacitat diferent per 
a qui la viu, és una experiència única i personal, ja que no només depèn de qui la 
posseeix sinó també del context sociocultural, valors, posicionament, barreres de 
comunicació o oportunitats de l'entorn, entre d'altres factors, el que fa que aquesta 
capacitat diferent se senti com a única i exclusiva. 
 
Les persones sordes, amb discapacitat auditiva i sordcegues viuen en una societat 
formada majoritàriament per persones oients pel que, per a la seva integració, han de 
superar les barreres existents en la comunicació que són, en aparença, invisibles als 
ulls de les persones sense discapacitat auditiva. No sempre poden accedir a la 
informació i a la comunicació amb l'entorn, bé perquè no disposen d'Intèrprets de 



 

 

Llengua de Signes (ILS), cas de les persones sordes i sordcegues que siguin 
usuàries de la llengua de signes, bé perquè no disposen dels recursos de suport 
necessaris per fer possible la comunicació a través de la llengua oral. 
 
Pel que fa a les Persones Sordes són posseïdores d'unes característiques pròpies 
que fan que l'experiència visual desenvolupi un paper predominant en el seu 
desenvolupament i experiència vital; conformant en conjunt una minoria social amb 
una llengua i uns valors diferenciats. La llengua de signes, és la llengua natural d'una 
gran part de l'heterogènia comunitat de persones sordes, sordcegues i/o amb 
discapacitat auditiva, és la llengua visogestual que utilitzen principalment aquests 
col·lectius, així com les persones que viuen o es relacionen amb elles. Tant la LSC, 
reconeguda oficialment des de 1994 per part de la Generalitat de Catalunya, com la 
LSE, que va ser reconeguda l'any 2007 com una Llengua Oficial i és, des de 
l'aprovació de la Llei 27/2007, de 23 d'octubre, el moment en el qual s'obliga a l'Estat 
a oferir garanties legals per a l'accés de les persones sordes, sordcegues i persones 
amb discapacitat auditiva a l'entorn en què es desenvolupen i desenvolupen com a 
persones i ciutadanes de ple dret. 
 
Disposar d'interpretació a Llengua de signes o mitjans de suports alternatius és un 
dret de les persones sordes, sordcegues i persones amb discapacitat auditiva; dret 
que no es plasma en la realitat, i que provoca nombroses limitacions en els nostres i 
les nostres conciutadanes per poder desenvolupar-se amb autonomia i 
independència en el seu dia a dia i poder accedir, en especial, als serveis de les 
nostres administracions i a l'oferta d'oci, formació i cultural del nostre municipi. 
 
Perquè hem de participar activament en el desenvolupament i aprovació de 
l'esmentada Llei, la necessitat d'impulsar el compliment de les mesures que en ella es 
recullen, donant resposta a la normalització d'aquest col·lectiu i a la seva integració 
en tot l'àmbit social, en totes aquelles institucions i entitats en què es desenvolupen 
un servei públic, per tal d'aconseguir així el gaudi real i efectiu dels drets fonamentals, 
aquest Ple de l'Ajuntament aprova els següents 
 

ACORDS: 
 
"PRIMER. L'aplicació, previ estudi en l'àmbit corresponent, de les mesures 
contingudes en la Llei 17/2010, de 3 de juny, per la qual es reconeix la Llengua de 
signes catalana i es regulen els mitjans de suport a la comunicació oral de les 
persones sordes, amb discapacitat auditiva i sordcegues a la seva aplicació en l'àmbit 
competencial de l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. 
 
SEGON. Dotar els àmbits de representació de l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú de 
sistemes d'interpretació de llenguatge de signes per tal de poder traslladar els debats 
i acords de les sessions plenàries de l'Ajuntament, així com els actes concrets de 
gran transcendència municipal on sol acudir la majoria de veïns i veïnes, consultant 
prèviament amb el col·lectiu de persones sordes. 
 
TERCER. Adequar els suports tècnics, materials didàctics i de difusió, així com 
audiovisuals dependents de l'Ajuntament, a la realitat i necessitats de la comunitat de 
persones sordes, amb discapacitat auditiva i sordcegues de la nostra ciutat, adaptant 



 

 

la informació auditiva institucional a la visual, mitjançant la inclusió de la llengua de 
signes i / o la subtitulació (web, campanyes institucionals, etc.). 
 
QUART. Promoure les relacions amb la comunitat de persones sordes, amb 
discapacitat auditiva i sordcegues de la nostra ciutat a través de la celebració de 
convenis de col·laboració amb les entitats i federacions que ostenten el paper de 
facilitadors i mediadors amb l'esmentada comunitat, a fi de reforçar els vincles de 
cooperació al servei de la millor prestació de serveis públics de qualitat a aquest 
conjunt de ciutadans." 
 
 
Es vota la proposta la qual s'aprova per unanimitat dels presents, amb un total de 23 
vots a favor (4 de CiU, 5 del PSC, 4 de la CUP, 4 d'ERC, 1 de C's, 2 de SOM VNG, 1 
del PP, Sra. Carmen Reina i Sra. Ariadna Llorens, regidores no adscrites.  
 
 

Grup Municipal de C's 

   5. MOCIÓ PER A LA IMPLANTACIÓ DE BARRERES DE SEGURETAT 
PER A MOTORISTES. (Exp. 2/2018-eMOC) 

 
EXPOSICIÓ DE MOTIUS 
 
Atès que l'increment de l'accidentalitat i la lesivitat dels accidents de motociclistes és 
un fet constatat i reconegut que ha de promoure accions correctores per part dels 
ciutadans i les administracions públiques. 
 
El 2016, 153 persones van perdre la vida en les carreteres catalanes. 34 d'elles 
anaven amb moto, la qual cosa representa un 22%. Si afegim els ferits greus, el 
percentatge d'afectats (entre morts i ferits greus) ascendeix fins al 36%. 
 
El tipus de sinistre més greu ha estat la sortida de via i és el que sense cap dubte, el 
que més defuncions genera entre els motociclistes. Igualment, aquest tipus de 
sinistre també ocasiona lesions de gravetat i/o amputats. 
 
Existeixen en les carreteres espanyoles sistemes de protecció antisortida o, millor dit, 
barreres de seguretat o guarda-raïl. Els més comuns estan fabricats en 2 parts: la 
part superior és una franja longitudinal d'acer galvanitzat i la segona part és un perfil 
d'acer en forma d'H fixat en el sòl que manté les franges longitudinals unides entre si. 
Aquest sistema de protecció va ser ideat pensant exclusivament en vehicles de motor 
de 4 o més rodes amb carrosseria protectora, sent eficaç per suportar l'impacte a 
unes velocitats determinades. Per a aquests vehicles aconsegueix impedir en molts 
casos que el vehicle se surti de la calçada i evitar un sinistre de majors 
conseqüències, al mateix temps que protegeix el conductor i altres ocupants de 
l'interior del vehicle. Des d'un punt de vista tècnic, les barreres de seguretat han estat 
ideades com un element necessari per a la seguretat passiva de les nostres 
carreteres, ajudant a prevenir que un vehicle surti fora de la carretera caient per un 



 

 

terraplè o envaeixi el carril contrari en una autovia, en cas de perdre el control del 
vehicle.  
 
No obstant això, per a un vehicle de dues rodes com un ciclomotor, motocicleta o 
bicicleta, on la principal carrosseria no és una altra que el cos humà, xocar contra 
aquest tipus de proteccions provoca que el cos del conductor i/o acompanyant 
sofreixi conseqüències fatals per a la seva salut. Molts dels accidents de motos que 
succeeixen en carretera tenen com a resultat conseqüències fatals per al pilot i 
acompanyant. En produir-se una caiguda amb moto, el conductor i/o acompanyant 
surten acomiadats d'ella per la força de l'energia centrífuga. En els casos en què el 
cos de l'accidentat llisca per l'asfalt, la força de fregament el pararà sense majors 
conseqüències que l'abrasió i possibles ferides en el cos, sempre que el pilot i 
acompanyant portin la indumentària de moto adequada. No obstant això, quan en una 
caiguda amb moto intervé una barrera de protecció, com són els guarda-raïl, barreres 
de seguretat «assassines» o senyals verticals sense protecció, si el cos del conductor 
i/o acompanyant no es detenen abans i xoquen contra aquesta protecció, encara que 
el pilot i/o acompanyant vagin ben equipats, de poc serveix. L'impacte violent contra 
la barrera de seguretat fa que el perfil actuï com si fos una guillotina o fulla contra el 
seu cos. Les zones més afectades principalment són generalment les extremitats, 
sofrint traumatismes o politraumatismes que van des de trencaments d'ossos, 
l'amputació d'extremitats, invalidesa total o parcial, paràlisi cerebral o mort entre unes 
altres.  
 
Hi ha estudis que demostren que una velocitat de 30 km/h és suficient per amputar un 
membre o partir la columna vertebral, la qual cosa és més greu. Aquestes barreres de 
«seguretat» provoquen més del 15% de les morts en accident de moto.  
 
La lesivitat dels actuals perfils està avalada per estudis tècnics de rigor de tot tipus, 
institucions, associacions i ONGs en defensa dels motociclistes i la lluita contra la 
sinistralitat i accidentalitat d’aquests. Davant aquesta realitat, el Parlament Europeu 
ha inclòs en el seu informe sobre prioritats de la seguretat viària de la UE el canvi de 
mesures protectores en les carreteres, de manera que les actuals barreres de 
seguretat, la perillositat de les quals està acceptada per responsables polítics i 
representants de tots els sectors que envolten la barrera de seguretat, quedin 
substituïdes per altres sistemes més actualitzats i menys lesius a l'impacte. En 
l'informe de juliol de 2011 sobre Seguretat Viària a Europa, com a proposta de 
resolució del Parlament Europeu reconeix que per quilòmetre recorregut la 
probabilitat de morir en carretera per a un motorista és 18 vegades superior a la de 
l'automòbil. 
 
La Proposta de Resolució aprovada l'abril de 2017 pel Parlament de Catalunya 
exposava que: 
 
1. Realitzar un estudi integral de tota la seva xarxa de carreteres, amb l'objecte de 
detectar punts “negres” o conflictius per a motoristes. 
 
2. Substituir definitivament, de manera gradual, mitjançant dotació pressupostària 
plurianual i no més enllà del 2020, el sistema de barreres de seguretat de «c» a 
principalment tres sistemes SPM: SPM-Basic, Hiasa SPM-4 i de doble guarda-raïl  



 

 

segons la priorització que determini l'estudi integral redactat per a totes les 
carreteres. 
 
3. Incloure, en la redacció dels nous projectes per a les actuacions a la xarxa de 
carreteres, mesures tendents a minimitzar les conseqüències dels accidents de 
motoristes i ciclistes, devent els projectes incloure de manera obligatòria els 
anomenats SPM segons la normativa i directrius, tant autonòmiques com estatals, i 
seguint les recomanacions i el marc legal europeu. 
 
És per tot l'anterior, amb l'objectiu d’ampliar la seguretat en les carreteres catalanes, 
que el Grup Municipal de Ciutadans (Cs) a l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, 
proposa al Ple de la Corporació l'adopció dels següents 
 

ACORDS: 
 
"PRIMER. Realitzar un estudi dels punts negres de les carreteres dins del nostre 
municipi i canviar les barreres de seguretat que puguin ser perilloses per als 
motoristes o ciclistes. 
  
SEGON. Donar trasllat a la Generalitat de Catalunya i al Departament de Territori i 
Sostenibilitat d’aquells punts negres que siguin d’afectació de les competències de la 
Comunitat Autònoma de Catalunya, per instal·lar la protecció per als motoristes o 
ciclistes. 
 
TERCER. Donar trasllat al Ministerio de Fomento del Gobierno de España d’aquells 
punts negres que siguin d’afectació de les competències de l‘Estat dins de la 
Comunitat Autònoma de Catalunya, per instal·lar la protecció per als motoristes o 
ciclistes." 
 
 
Es vota la moció, amb la transacció proposada pel govern, la qual s'aprova amb el 
resultat següent: 
 

Vots a favor:  CiU (4), PSC (5), CUP (4), ERC (4), C's (1), SOM VNG 
(2), Sra. Carmen Reina i Sra. Ariadna Llorens (2), 
regidores no adscrites = 22 vots 

Abstenció:      PP = 1 vot 
 
 
EL TEXT APROVAT ÉS EL SEGÜENT: 
 
EXPOSICIÓ DE MOTIUS 
 
Atès que l'increment de l'accidentalitat i la lesivitat dels accidents de motociclistes és 
un fet constatat i reconegut que ha de promoure accions correctores per part dels 
ciutadans i les administracions públiques. 
 



 

 

El 2016, 153 persones van perdre la vida en les carreteres catalanes. 34 d'elles 
anaven amb moto, la qual cosa representa un 22%. Si afegim els ferits greus, el 
percentatge d'afectats (entre morts i ferits greus) ascendeix fins al 36%. 
 
El tipus de sinistre més greu ha estat la sortida de via i és el que sense cap dubte, el 
que més defuncions genera entre els motociclistes. Igualment, aquest tipus de 
sinistre també ocasiona lesions de gravetat i/o amputats. 
 
Existeixen en les carreteres espanyoles sistemes de protecció antisortida o, millor dit, 
barreres de seguretat o guarda-raïl. Els més comuns estan fabricats en 2 parts: la 
part superior és una franja longitudinal d'acer galvanitzat i la segona part és un perfil 
d'acer en forma d'H fixat en el sòl que manté les franges longitudinals unides entre si. 
Aquest sistema de protecció va ser ideat pensant exclusivament en vehicles de motor 
de 4 o més rodes amb carrosseria protectora, sent eficaç per suportar l'impacte a 
unes velocitats determinades. Per a aquests vehicles aconsegueix impedir en molts 
casos que el vehicle se surti de la calçada i evitar un sinistre de majors 
conseqüències, al mateix temps que protegeix el conductor i altres ocupants de 
l'interior del vehicle. Des d'un punt de vista tècnic, les barreres de seguretat han estat 
ideades com un element necessari per a la seguretat passiva de les nostres 
carreteres, ajudant a prevenir que un vehicle surti fora de la carretera caient per un 
terraplè o envaeixi el carril contrari en una autovia, en cas de perdre el control del 
vehicle.  
 
No obstant això, per a un vehicle de dues rodes com un ciclomotor, motocicleta o 
bicicleta, on la principal carrosseria no és una altra que el cos humà, xocar contra 
aquest tipus de proteccions provoca que el cos del conductor i/o acompanyant 
sofreixi conseqüències fatals per a la seva salut. Molts dels accidents de motos que 
succeeixen en carretera tenen com a resultat conseqüències fatals per al pilot i 
acompanyant. En produir-se una caiguda amb moto, el conductor i/o acompanyant 
surten acomiadats d'ella per la força de l'energia centrífuga. En els casos en què el 
cos de l'accidentat llisca per l'asfalt, la força de fregament el pararà sense majors 
conseqüències que l'abrasió i possibles ferides en el cos, sempre que el pilot i 
acompanyant portin la indumentària de moto adequada. No obstant això, quan en una 
caiguda amb moto intervé una barrera de protecció, com són els guarda-raïl, barreres 
de seguretat «assassines» o senyals verticals sense protecció, si el cos del conductor 
i/o acompanyant no es detenen abans i xoquen contra aquesta protecció, encara que 
el pilot i/o acompanyant vagin ben equipats, de poc serveix. L'impacte violent contra 
la barrera de seguretat fa que el perfil actuï com si fos una guillotina o fulla contra el 
seu cos. Les zones més afectades principalment són generalment les extremitats, 
sofrint traumatismes o politraumatismes que van des de trencaments d'ossos, 
l'amputació d'extremitats, invalidesa total o parcial, paràlisi cerebral o mort entre unes 
altres.  
 
Hi ha estudis que demostren que una velocitat de 30 km/h és suficient per amputar un 
membre o partir la columna vertebral, la qual cosa és més greu. Aquestes barreres de 
«seguretat» provoquen més del 15% de les morts en accident de moto.  
 
La lesivitat dels actuals perfils està avalada per estudis tècnics de rigor de tot tipus, 
institucions, associacions i ONGs en defensa dels motociclistes i la lluita contra la 



 

 

sinistralitat i accidentalitat d’aquests. Davant aquesta realitat, el Parlament Europeu 
ha inclòs en el seu informe sobre prioritats de la seguretat viària de la UE el canvi de 
mesures protectores en les carreteres, de manera que les actuals barreres de 
seguretat, la perillositat de les quals està acceptada per responsables polítics i 
representants de tots els sectors que envolten la barrera de seguretat, quedin 
substituïdes per altres sistemes més actualitzats i menys lesius a l'impacte. En 
l'informe de juliol de 2011 sobre Seguretat Viària a Europa, com a proposta de 
resolució del Parlament Europeu reconeix que per quilòmetre recorregut la 
probabilitat de morir en carretera per a un motorista és 18 vegades superior a la de 
l'automòbil. 
 
La Proposta de Resolució aprovada l'abril de 2017 pel Parlament de Catalunya 
exposava que: 
 
1. Realitzar un estudi integral de tota la seva xarxa de carreteres, amb l'objecte de 
detectar punts “negres” o conflictius per a motoristes. 
 
2. Substituir definitivament, de manera gradual, mitjançant dotació pressupostària 
plurianual i no més enllà del 2020, el sistema de barreres de seguretat de «c» a 
principalment tres sistemes SPM: SPM-Basic, Hiasa SPM-4 i de doble guarda-raïl  
segons la priorització que determini l'estudi integral redactat per a totes les 
carreteres. 
 
3. Incloure, en la redacció dels nous projectes per a les actuacions a la xarxa de 
carreteres, mesures tendents a minimitzar les conseqüències dels accidents de 
motoristes i ciclistes, devent els projectes incloure de manera obligatòria els 
anomenats SPM segons la normativa i directrius, tant autonòmiques com estatals, i 
seguint les recomanacions i el marc legal europeu. 
 
És per tot l'anterior, amb l'objectiu d’ampliar la seguretat en les carreteres catalanes, 
que aquest Ple de l'Ajuntament aprova els següents 
 

ACORDS: 
 
"PRIMER. Realitzar un estudi dels punts negres de les carreteres dins del nostre 
municipi. 
  
SEGON. Donar trasllat al Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de 
Catalunya i a la Diputació de Barcelona, un cop elaborat l’estudi, d’aquells punts 
negres que siguin d’afectació de les competències de la Comunitat Autònoma de 
Catalunya, per instal·lar la protecció adequada i substituir les barreres de seguretat 
que puguin ser perilloses per als motoristes o ciclistes. 
 
TERCER. Donar trasllat al Ministerio de Fomento del Gobierno de España, un cop 
elaborat l’estudi, d’aquells punts negres que siguin d’afectació de les competències 
de l‘Estat dins de la Comunitat Autònoma de Catalunya, per instal·lar la protecció 
adequada i substituir les barreres de seguretat que puguin ser perilloses per als 
motoristes o ciclistes." 
 



 

 

 
 
 

   6. MOCIÓ DE REBUIG A L'AUGMENT DE LES TARIFES I A L'ACTUAL 
SISTEMA DE FINANÇAMENT DEL TRANSPORT PÚBLIC A LA REGIÓ 
METROPOLITANA DE BARCELONA I ALS MUNICIPIS GESTIONATS 
PER L'ATM. (Exp. 3/2018-eMOC) 

 
EXPOSICIÓ DE MOTIUS 
 
Atès que el sistema integrat de transport públic a la Regió Metropolitana de Barcelona 
està gestionat per l'Autoritat del Transport Metropolità (ATM), un consorci inaugurat 
l'any 1997 i del que en formen part la Generalitat de Catalunya amb una participació 
del 51%, l'Ajuntament de Barcelona amb una participació del 25% i l'Àrea 
Metropolitana de Barcelona (AMB) amb una participació del 24%, que és qui 
s'encarrega de garantir el finançament del sistema, conveniant les aportacions 
públiques i decidint les tarifes de preus. 
 
Atès que l'Estat va transferir les competències del transport metropolità fa molts anys 
i a poc a poc ha anat reduint les seves aportacions en més d'un 45%.  Els contractes-
programa en realitat no són consensuats entre les administracions, ja que l'Estat fixa 
la seva aportació de forma unilateral. 
 
Atès que els mecanismes de finançament del transport públic divergeixen molt entre 
els municipis segons població, més o menys de 50.000 habitants, i segons si estan 
consorciats o mancomunats, ja sigui a l'Àrea Metropolitana de Barcelona (antiga 
EMT, corresponent als 18 municipis de la zona 1 de l'ATM) o a l'Agrupació de 
Municipis amb Transport Urbà (AMTU, Associació voluntària de municipis amb 
transport urbà de la corona 2 a 6 de l'ATM), provocant greuges comparatius entre els 
municipis. 
 
Atès que els municipis de l'Àrea Metropolitana de Barcelona (Mancomunitat de 
municipis de la primera corona) disposa d'una font de finançament del transport 
públic molt particular, el Tribut Metropolità (abans Tribut de Mobilitat).  Un impost 
articulat com a recàrrec de l'IBI calculat en base al valor cadastral de l'habitatge o de 
l'espai d'activitat econòmica.  Aquest tribut representa, de mitjana, una aportació 
anual de 40 euros per habitatge i de 35 euros per local no residencial. 
 
Atès que, per la banda dels ingressos, l'absència d'un mecanisme clar i transparent 
per a finançar el transport públic des de l'aprovació de la Llei 9/2003, de mobilitat, 
està pendent l'aprovació d'una Llei de finançament del transport públic que posi ordre 
a aquest model, però malauradament aquest no ha estat un tema prioritari a l'agenda 
política, possiblement perquè no s'entreveu un acord entre les administracions 
competents.  No depèn, per tant, de criteris homogenis de població o demanda, sinó 
de fràgils acords polítics que s'han pogut mantenir més o menys al llarg del temps. 
 
Atès que, d'altra banda, a la vista que les despeses d'explotació del transport públic 
metropolità augmentaran notablement, es fa imprescindible que la Generalitat de 
Catalunya impulsi l'aprovació d'una Llei de finançament del transport públic que creï 



 

 

nous recursos financers, tal i com diu la disposició addicional vuitena de la citada Llei 
de Mobilitat 9/2003. 
 
Atès que el Consell d'Administració de l'Autoritat del Transport Metropolità ha pres 
com a solució del desequilibri traslladar la pressió sobre les tarifes dels preus del 
transport, augmentant el seu cost per a l'usuari, dificultant l'accessibilitat al transport 
públic dels treballadors i les treballadores i dificultant la mobilitat de la ciutadania en 
els seus desplaçaments quotidians cap a la feina o els centres d'estudi. 
 
Atès que en aquestes circumstàncies el transport públic és fonamental per a garantir 
el dret a la mobilitat dels treballadors i les treballadores, especialment d'aquelles que 
estan a l'atur, i en general de veïns i veïnes, sabent que els transports públics són, a 
més, un dels principals elements vertebradors del territori.  I atès que unes tarifes a 
preus més reduïts han estat llargament reivindicades pels sindicats i les associacions 
d'usuaris. 
 
Atès que el transport públic és el quart pilar de l'Estat del Benestar, juntament amb 
l'habitatge, la sanitat i l'educació.  Ho és pel fet que és l'eina que dóna accés tant al 
dret a l'habitatge, sanitat i educació, com a les oportunitats laborals i d'oci que es 
generen arreu del territori, sense exclusió del 50% de la població catalana que no té 
permís de conduir. 
 
Atès que el preu dels serveis bàsics com la llum, l'aigua o el transport no han parat de 
pujar, no és comprensible socialment apujar les tarifes, sinó plantejar-se un nou 
model tarifari en base a les necessitats de les persones. L'any 2018 moltes 
d'aquestes hauran de destinar una major part del pressupost familiar per finançar la 
necessitat d'utilitzar els transports públics en els seus desplaçaments habituals. 
 
Atès que l'Autoritat Metropolitana del Transport (ATM) de l'àrea de Barcelona, a 
instàncies del seu Consell d'Administració, va crear la Taula Social del Transport 
Públic.  Organisme on s'ha d'activar el consens sobre les polítiques públiques que les 
administracions consorciades en l'ATM de l'àrea de Barcelona i amb la participació de 
la resta d'autoritats territorials de la mobilitat de Catalunya, i dels moviments socials 
implicats en la lluita contra l'augment de les tarifes i per a la promoció del transport 
públic, portin a terme per a la millora del servei de transport públic, per a la revisió de 
les tarifes de transport públic, de manera que siguin més ajustades i assequibles, i 
per a l'assoliment d'un nou sistema de finançament, i fer les gestions necessàries 
perquè aquesta participació es materialitzi en un diàleg continuat, tant amb la direcció 
de l'ATM de l'àrea de Barcelona com amb els representants de les administracions en 
el Consell d'Administració. 
 
Atès que segons l'Estatut d'Autonomia de Catalunya, en el seu article 48 "els poders 
públics han de promoure polítiques de transport i de comunicació basades en criteris 
de sostenibilitat que fomentin la utilització del transport públic i la millora de la 
mobilitat". 
 
Atès que el Parlament de Catalunya va aprovar per unanimitat la moció 89/X, sobre 
l'increment de les tarifes del transport metropolità i el finançament del transport públic, 



 

 

la realitat és que la majoria de la població continua havent de fer un esforç econòmic 
considerable per desplaçar-se habitualment en transport públic. 
 
Atès que l'increment continu i desmesurat del preu del transport a Barcelona, la seva 
Àrea Metropolitana i els municipis gestionats per l'Autoritat del Transport Metropolità, 
no fomenta la utilització del transport públic, així com tampoc la millora de la mobilitat, 
ja que amb els preus actuals i els continuats increments, els poders públics estan 
fomentant de forma indirecta la utilització dels mitjans de transport privat. 
 
Per tots aquests motius exposats, aquest Ple de l'Ajuntament aprova els següents 
 

ACORDS: 
 

"PRIMER. Manifestar el profund desacord i rebuig per l'increment de les tarifes del 
transport metropolità per a l'any 2018, que ha aprovat el Consell d'Administració de 
l'Autoritat del Transport Metropolità (ATM). 
 
SEGON. Reclamar a l'ATM que congeli les tarifes de transport per a l'any 2018 i 
demanar a l'ATM un replantejament de l'actual model de zones tarifàries i l'inici de la 
redacció d'una llei de finançament del transport públic. 
 
TERCER. Proposar a l'ATM millorar i, en el seu cas, ampliar els títols de transport de 
caràcter social, de forma que les persones aturades que busquen treball, els joves i 
estudiants, els pensionistes i les persones amb discapacitat, disposin de títols 
específics a preus més reduïts, per evitar els riscos d'exclusió social en els sistemes 
de transport públic de Catalunya.  Així com un tracte preferent, tant per a les 
persones que es desplacen diàriament per causes de mobilitat obligada, com per a 
col·lectius amb especials dificultats econòmiques que no es vegin acollits per les 
actuals tarifes socials. 
 
QUART. Demanar a l'ATM que apliqui als títols de més utilització, especialment la 
targeta T-10, la rebaixa que es consensuï amb la Taula Social del Transport Públic, 
per tal que es correspongui més amb la variació del cost de la vida i de les condicions 
salarials de l'any anterior. 
 
CINQUÈ. Traslladar aquests acords a l'ATM, a l'Àrea Metropolitana de Barcelona, als 
grups parlamentaris, a la Generalitat de Catalunya, a l'Administració General de 
l'Estat, a l'Associació per a la Promoció del Transport Públic, a la CONFAVC i a la 
plataforma Stop Pujades Transport." 
 
 
Es vota la moció, la qual s'aprova amb el resultat següent: 
 

Vots a favor: CiU (4), PSC (5), CUP (4), C's (1), SOM VNG (2), Sra. 
Carmen Reina i Sra. Ariadna Llorens, regidores no 
adscrites = 18 vots 

Abstencions: ERC (4) i PP (1) = 5 vots 
 
 



 

 

 
 
 

Grup Municipal d'ERC 

   7. MOCIÓ PER REVERTIR LES RECLAMACIONS DE L'IVA A ENTITATS 
CULTURALS I MITJANS DE COMUNICACIÓ PÚBLICS. (Exp. 4/2018-
eMOC) 

 
EXPOSICIÓ DE MOTIUS 
 
El Ministeri d’Hisenda, en el seu afany d’obtenir nous ingressos tributaris, està posant 
en risc el futur de les entitats culturals i dels mitjans de comunicació públics del país. 
 
A partir d’un canvi en la interpretació de la Llei de l’IVA, el ministre Montoro exigeix 
que el sector cultural i els mitjans de comunicació públics abonin a l’Estat l’IVA 
corresponent a les subvencions rebudes de la Generalitat, considerant que són 
subvencions vinculades al preu del producte.  
 
Clarament aquesta és una interpretació forçada de la normativa, per això des 
d’Esquerra Republicana vam aprofitar la recent tramitació al Congrés de la Llei de 
contractes del sector públic per introduir esmenes que modifiquen l’articulat de la Llei 
de l’IVA, evitant precisament aquesta interpretació forçada que realitza el Ministeri 
d’Hisenda. L’esmena va ser aprovada i tindrà efectes amb l’entrada en vigor de la Llei 
de contractes del sector públic, al mes de març del 2018. 
 
Ara bé, el Ministeri d’Hisenda insisteix en aplicar la seva interpretació als exercicis 
que van de l’any 2012 al 2017, obligant a entitats culturals i a mitjans de comunicació 
públics a fer efectiu el pagament de grans quantitats de diners i posant en perill la 
seva sostenibilitat econòmica. 
 
La mesura afecta, de moment, equipaments com el Museu Nacional d'Art de 
Catalunya (MNAC), el MACBA, el CCCB o el Mercat de les Flors, que ja han anunciat 
que recorreran la decisió, així com també a la Corporació Catalana de Mitjans de 
Comunicació i no es descarta que es pugui estendre a altres entitats que reben ajuts 
públics.  
 
Per tots aquests motius, aquest Ple de l'Ajuntament aprova els següents 
 

ACORDS: 
 

"PRIMER. Exigir al Ministeri d’Hisenda que aturi l’ofec a les institucions culturals 
catalanes i dels mitjans de comunicació públics, renunciant a aquesta interpretació 
forçada que obliga a abonar els imports de l’IVA. 
 
SEGON. Exigir al ministre Montoro que centri els esforços de la Hisenda espanyola a 
lluitar contra el frau fiscal de les grans corporacions en lloc d’intentar aconseguir 
recursos de sectors amb una clara vocació social i cultural. 
 



 

 

TERCER. Treballar conjuntament amb la Generalitat de Catalunya i amb les entitats 
afectades en la defensa del sector cultural i del sector audiovisual de Catalunya. 
 
QUART. Exigir l’aixecament immediat de la intervenció de les finances de la 
Generalitat a càrrec del Govern espanyol.  
 
CINQUÈ. Comunicar aquest acord al Ministeri d’Hisenda, als grups polítics al 
Parlament de Catalunya i a les entitats municipalistes." 
 
 
Es vota la moció, la qual s'aprova amb el resultat següent: 
 

Vots a favor: CiU (4), PSC (5), CUP (4), ERC (4), SOM VNG (2) i Sra.  
Ariadna Llorens, regidora no adscrita = 20 vots 

Vots en contra: C's (1), PP (1) i Sra. Carmen Reina, regidora no      
adscrita  = 3 vots 

 
 

Sra. Ariadna Llorens  i Sr. David Montes, regidors no adscrits 
 

    8. MOCIÓ PER PROJECTAR UN PLA DIRECTOR DEL DESPLEGAMENT 
DE PUNTS DE RECÀRREGA DE VEHICLES ELÈCTRICS A LA 
CIUTAT. (Exp. 5/2018-eMOC) 

 
El Pla de mobilitat urbana sostenible proposava un conjunt de propostes, de les 
quals, i dins de les anomenades línies estratègiques, en destaquem dos objectius: 
controlar i disminuir els nivells de contaminació atmosfèrica i acústica provocats pel 
transport, així com compatibilitzar l'oferta d'aparcament amb la demanda de rotació i 
de residents, el dinamisme econòmic de la ciutat i les bones condicions d'accés i 
mobilitat per als mitjans més sostenibles. 
 
Lamentablement, l'esmentat Pla de mobilitat urbana sostenible fou aprovat inicialment 
fa més de dos anys, i fou fruit d'un desenvolupament i procés participatiu i de 
redacció que s'inicià l'any 2013, per tant fa més de 4 anys, portant una demora 
considerable la seva aprovació definitiva, priorització d'actuacions i execució efectiva. 
 
També al passat Ple de desembre es va fer esment del llarg retard, de més de dos 
anys, en l'adjudicació del contracte de l'enllumenat públic.  Contracte que incloïa dins 
de les seves mesures una proposta d'execució de punts de recàrrega per a vehicles 
elèctrics a la ciutat, i que encara no s'ha tornat a licitar. 
 
En paral·lel cal destacar que fa tot just un any, una moció d'ERC sol·licitava la 
contribució al desplegament d'una infraestructura de recàrrega, i un any després 
aquella demanda, aprovada en Ple, amb un enfocament general, no s'ha dut a terme. 
 
Finalment, com a condicionant que fa especialment urgent aquesta moció, el passat 
Ple de desembre de 2017 vàrem aprovar la modificació de les Ordenances Fiscals i 
de l'Ordenança reguladora dels Preus Públics municipals per al 2018, on es 
destacaven nombroses bonificacions relacionades amb l'ús de vehicles elèctrics.  No 



 

 

té cap sentit per una banda afegir bonificacions, quan no es proporciona des de la 
ciutat una xarxa de recàrrega que faci viable l'ús de vehicles elèctrics. 
 
Per tots aquests motius considerem essencial que el govern municipal, en la seva 
actuació prioritzi de forma urgent i efectiva el pas de l'ús de vehicles basats en la 
seva combustió fòssil a vehicles elèctrics, i des del seu vessant públic afavoreixi a la 
ciutadania en general realitzar el canvi cap als vehicles elèctrics en el parc de 
transport privat motoritzat. 
 
Aquesta darrera qüestió queda molt condicionada per la disponibilitat de tenir punts 
de recàrrega elèctrica, essencialment limitats per la proximitat a la xarxa elèctrica 
amb prou potència i l'espai físic on es situïn.  Alhora és rellevant tenir present dos 
condicionants més de l'actual normativa: 
 

• En aparcaments públics col·lectius, com centres comercials o edificis públics, 
es fixa un mínim d'un punt de recàrrega per cada 40 places d'aparcament. 

• A la via pública els punts de recàrrega s'hauran de regir pels diferents plans 
de mobilitat municipals.  Per tant, el Pla de mobilitat urbana hauria de requerir 
un pla director per establir els punts necessaris, i que actualment no queda 
contemplat en el document inicial. 

 
Fent un càlcul aproximat, extrapolant l'evident increment de vendes de vehicles 
elèctrics els darrers dos anys i, per tant, assumint el notable increment anual dels 
cotxes elèctrics matriculats a la ciutat, i tenint present que amb dades del 2017 a 
Vilanova i la Geltrú tenim només 6 punts de recàrrega en total, se'ns fa més que 
evident l'escassedat de punts de recàrrega elèctrics i l'oportunitat de mercat que 
s'albira, que caldria regular i entomar des de l'àmbit públic municipal, per afavorir la 
seva eficàcia i generar la millor resposta a les necessitats de la ciutadania al 
respecte, i també a la sostenibilitat de la ciutat. 
 
Per tot això es proposa al Ple de l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú que adopti el 
següent 
 

ACORD: 
 
"ÚNIC. Presentar, en un màxim de tres mesos i en la Comissió Informativa de 
Territori i Espai Urbà, la proposta d'execució d'un pla director del desplegament de 
punts de recàrrega de vehicles elèctrics a la ciutat, acompanyat de les xifres 
econòmiques d'inversió necessàries per fer arribar aquesta infraestructura als punts 
d'interès, indicant els actors que poden facilitar el desplegament dels mateixos, així 
com les inversions i els condicionants de les aportacions de les institucions públiques 
i de l'estudi de la resta d'elements que cal tenir en compte en la presa de decisions." 
 
 
Es vota la moció, amb les transaccions proposades pel grup municipal d'ERC i pel 
govern, que són acceptades per la Sra. Ariadna Llorens, la qual s'aprova per 
unanimitat dels presents, amb un total de 23 vots a favor (4 de CiU, 5 del PSC, 4 de 



 

 

la CUP, 4 d'ERC, 1 de C's, 2 de SOM VNG, 1 del PP i Sra. Ariadna Llorens i Sra. 
Carmen Reina, regidores no adscrites) 
. 
 
L'ACORD ADOPTAT ÉS EL SEGÜENT: 
 
El Pla de mobilitat urbana sostenible proposava un conjunt de propostes, de les 
quals, i dins de les anomenades línies estratègiques, en destaquem dos objectius: 
controlar i disminuir els nivells de contaminació atmosfèrica i acústica provocats pel 
transport, així com compatibilitzar l'oferta d'aparcament amb la demanda de rotació i 
de residents, el dinamisme econòmic de la ciutat i les bones condicions d'accés i 
mobilitat per als mitjans més sostenibles. 
 
Lamentablement, l'esmentat Pla de mobilitat urbana sostenible fou aprovat inicialment 
fa més de dos anys, i fou fruit d'un desenvolupament i procés participatiu i de 
redacció que s'inicià l'any 2013, per tant fa més de 4 anys, portant una demora 
considerable la seva aprovació definitiva, priorització d'actuacions i execució efectiva. 
 
També al passat Ple de desembre es va fer esment del llarg retard, de més de dos 
anys, en l'adjudicació del contracte de l'enllumenat públic.  Contracte que incloïa dins 
de les seves mesures una proposta d'execució de punts de recàrrega per a vehicles 
elèctrics a la ciutat, i que encara no s'ha tornat a licitar. 
 
En paral·lel cal destacar que fa tot just un any, una moció d'ERC sol·licitava la 
contribució al desplegament d'una infraestructura de recàrrega, i un any després 
aquella demanda, aprovada en Ple, amb un enfocament general, no s'ha dut a terme. 
 
Finalment, com a condicionant que fa especialment urgent aquesta moció, el passat 
Ple de desembre de 2017 vàrem aprovar la modificació de les Ordenances Fiscals i 
de l'Ordenança reguladora dels Preus Públics municipals per al 2018, on es 
destacaven nombroses bonificacions relacionades amb l'ús de vehicles elèctrics.  No 
té cap sentit per una banda afegir bonificacions, quan no es proporciona des de la 
ciutat una xarxa de recàrrega que faci viable l'ús de vehicles elèctrics. 
 
Per tots aquests motius considerem essencial que el govern municipal, en la seva 
actuació prioritzi de forma urgent i efectiva el pas de l'ús de vehicles basats en la 
seva combustió fòssil a vehicles elèctrics, i des del seu vessant públic afavoreixi a la 
ciutadania en general realitzar el canvi cap als vehicles elèctrics en el parc de 
transport privat motoritzat. 
 
Aquesta darrera qüestió queda molt condicionada per la disponibilitat de tenir punts 
de recàrrega elèctrica, essencialment limitats per la proximitat a la xarxa elèctrica 
amb prou potència i l'espai físic on es situïn.  Alhora és rellevant tenir present dos 
condicionants més de l'actual normativa: 
 

• En aparcaments públics col·lectius, com centres comercials o edificis públics, 
es fixa un mínim d'un punt de recàrrega per cada 40 places d'aparcament. 



 

 

• A la via pública els punts de recàrrega s'hauran de regir pels diferents plans 
de mobilitat municipals.  Per tant, el Pla de mobilitat urbana hauria de requerir 
un pla director per establir els punts necessaris, i que actualment no queda 
contemplat en el document inicial. 

 
Fent un càlcul aproximat, extrapolant l'evident increment de vendes de vehicles 
elèctrics els darrers dos anys i, per tant, assumint el notable increment anual dels 
cotxes elèctrics matriculats a la ciutat, i tenint present que amb dades del 2017 a 
Vilanova i la Geltrú tenim només 6 punts de recàrrega en total, se'ns fa més que 
evident l'escassedat de punts de recàrrega elèctrics i l'oportunitat de mercat que 
s'albira, que caldria regular i entomar des de l'àmbit públic municipal, per afavorir la 
seva eficàcia i generar la millor resposta a les necessitats de la ciutadania al 
respecte, i també a la sostenibilitat de la ciutat. 
 
Per tot això aquest Ple de l'Ajuntament aprova el següent 
 

ACORD: 
 
"PRIMER. Presentar, en el que queda de legislatura a la Comissió Informativa de 
Territori i Espai Urbà, la proposta d'execució d'un pla director del desplegament de 
punts de recàrrega de vehicles elèctrics a la ciutat, acompanyat de les xifres 
econòmiques d'inversió necessàries per fer arribar aquesta infraestructura als punts 
d'interès, indicant els actors que poden facilitar el desplegament d'aquests, així com 
les inversions i els condicionants de les aportacions de les institucions públiques i de 
l'estudi de la resta d'elements que cal tenir en compte en la presa de decisions. 
  
SEGON. Elaborar un cens del parc mòbil de vehicles elèctrics i híbrids que hi ha a la 
ciutat, per fer el seguiment del volum de vehicles que poden fer ús dels punts de 
recàrrega elèctrica, que compten amb les bonificacions de l'impost local sobre els 
vehicles de tracció mecànica de zero emissions, paral·lelament amb l'objectiu 
d'avaluar periòdicament l'aprofitament de les mesures que afavoreixen la mobilitat 
respectuosa amb el medi ambient i sostenible." 
 
 

PREGUNTES 
 
 
  9. Pregunta de Carmen Reina, regidora no adscrita: 

- S'estan produint reiteradament talls de llum en domicilis particulars, en 
ocasions de llarga durada i en altres, més habituals, d'una curtíssima 
durada (segons) en dies consecutius que provoquen danys als aparells 
elèctrics.   

  Té constància la nostra administració d'aquesta problemàtica i, si és així, 
ha pres alguna mesura en conseqüència? 

 
 10. Preguntes d'ERC: 



 

 

  - Sobre la gestió dels residus. 

  - Sobre l'estat de comptes i els pressupostos. 
 
 
 

 11. Pregunta de la CUP: 

  - Sobre la concessió del servei de recollida i de neteja que actualment té 
Valoriza i que expira properament. 

 
 

 12. Preguntes d'Ariadna Llorens, regidora no adscrita: 

- Sobre quina és la situació econòmica a l'Institut Municipal d'Educació i 
Treball (IMET) finalitzat l'any 2017. 

- Sobre l'estat de degradació del Parc Gumà i Ferran. 

 
 

RESPOSTA PREGUNTES PRESENTADES PER ESCRIT 
 

 
Grup Municipal de la CUP (97) 
 
2 de maig de 2017 
 
El Ple del dia 10 de novembre de 2014 va aprovar el punt "2. Acceptació de la 
petició de quitança formulada per Parc del Garraf Sport AIE i dels deutes que 
manté amb l'Ajuntament". 
 
L’acord aprovat contenia la condició suspensiva següent: “4. Condició 
suspensiva consistent en la realització de les obres pertinents, abans del 
proper 1 de gener de 2015, per tal d’efectuar la individualització del comptador 
de subministrament d’energia elèctrica al Complex Esportiu Parc del Garraf, 
amb el corresponent canvi de nom, alliberant l’Ajuntament de Vilanova i la 
Geltrú de qualsevol pagament per subministraments posteriors a la citada 
data.” 
 
SOL·LICITEM: 
 
Que ens sigui lliurada la informació següent: 
 
- Certificat d’alta del comptador individualitzat del Parc del Garraf, i de 
desconnexió del comptador municipal on estava connectat a la data 
d’aprovació de l’esmentat acord. 
 
- Còpia de les factures de subministrament elèctric del Complex Esportiu, on 
estava inclòs el subministrament del Parc del Garraf a la data de signatura de 
l’acord, del període novembre 2014-abril 2017 (adreça de subministrament: 



 

 

Ronda Ibèrica - Poliesportiu, CUPS del subministrament 
ES0031405854070001QT0F). 
 
- Còpia de les factures emeses per l’Ajuntament a Parc del Garraf Sport A.I.E. 
en concepte de subministrament elèctric, des de la data d’inici de l’activitat fins 
a l’actualitat. 
 
- En el cas que l’alta del comptador individualitzat encara no s’hagi fet efectiva 
a data de presentació d’aquesta instància, i que per tant no s’hagi donat 
compliment a la clàusula suspensiva de l’acord, sol·licitem al secretari 
municipal l’elaboració d’un informe jurídic que valori la conveniència 
d’aplicació de la nul·litat del conveni esmentat. 



 

 

 



 

 

 

  
 
 



 

 

 

 



 

 

 
 

 
 



 

 

 



 

 

 
 
 
Grup Municipal de C’s (112) 
 
16 d’agost de 2017 
 
EXPONGO: 
 
Que el pasado 4 de agosto se envió, por orden de la Alcaldesa, una notificación 
mediante patrulla de Policía Local a un establecimiento situado en la Rambla de 
la Pau, 25, de Vilanova i la Geltrú. 
 
Que la notificación se entregó allí alrededor de las 10:28 horas, a pesar de ser 
una notificación dirigida al Grupo Municipal de Ciutadans de Vilanova i la 
Geltrú, con domicilio en la Plaça de la Vila, 8, de nuestra localidad. 
 
Que por tanto, la notificación entregada POR LA POLICÍA LOCAL POR ORDEN 
DE LA ALCALDESA fue remitida en un establecimiento particular y, por tanto, 
alterando el funcionamiento normal de un comercio por motivos ajenos a la 
actividad. 
 
SOLICITO: 
 
Que los servicios jurídicos de este ayuntamiento informen sobre si esta 
actuación es acorde a derecho, o si por el contrario ha habido alguna 
irregularidad. 
 
En resposta a la vostra pregunta, els Serveis Jurídics de l’Ajuntament de Vilanova i la 
Geltrú ens indiquen que aquesta notificació ha estat correctament practicada. 
 



 

 

Grup Municipal de Cs (114) 
 
4 de setembre de 2017 
 
SOLICITO: 
 
Las grabaciones del vestíbulo de entrada y de la primera planta (secretaría y 
acceso a despachos de los grupos municipales) del Ayuntamiento de Vilanova i 
la Geltrú de los días: 
 
- 4 de agosto del 2017 
- 16 de agosto del 2017 
- 24 de agosto del 2017 
- 28 de agosto del 2017 
- 1 de septiembre del 2017 
 
 
El sistema de videovigilància instal·lat a tots els edificis municipals, tant a la façana 
com a l’interior, estan sota la responsabilitat de la Policia Local, tal i com així ho 
indica en tots els cartells blaus que hi ha a tots els edificis amb càmeres i que per llei 
han de estar visibles a tothom. 
 
Les lleis que reglamenten aquesta autorització estableix que la conservació de les 
gravacions no poden excedir els 30 dies. 
 
 
Grup Municipal de Cs (120) 
 
18 d'octubre de 2017 
 
El pasado día 3 de octubre se realizaron unas manifestaciones en toda 
Cataluña. 
 
SOLICITO: 
 
Conocer si desde el Ayuntamiento, ya sea desde Alcaldía o desde Recursos 
Humanos, se han dado instrucciones sobre la asistencia a esta jornada de paro.  
Y si es así, requerimos una copia del documento enviado o proporcionado al 
personal del Ayuntamiento de Vilanova i la Geltrú. 
 
En relació a la pregunta formulada per Ciutadans s’informa que ni des del Servei de 
Recursos Humans, ni des de cap altre servei no s’han donat instruccions al personal 
per a l’assistència a la jornada d’aturada de data 3 d’octubre.  
 
Tanmateix, s’informa que aquells treballadors que varen decidir sumar-se a l’aturada, 
i segons acord amb els sindicats en Mesa de Negociació de data 3 de gener, han de 
recuperar el temps de treball esmerçat en aquella jornada de treball. 
 



 

 

 
 
 
Grup Municipal de la CUP (121) 
 
20 d'octubre de 2017 
 
SOL·LICITEM: 
 
Que se'ns lliuri una còpia dels Estatuts de l'empresa de Serveis Funeraris de 
Vilanova i la Geltrú. 
 
 
 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 
 



 

 

 
 

S’aixeca la sessió a les 19:33 hores, de la qual s’estén la present acta que firma la 
presidenta amb mi, el secretari general. 
 
 
L’alcaldessa       El secretari general 
 
 
 
Neus Lloveras i Massana     Marcel·lí Pons i Duat 
 
 
 


