
 

 

El debat d’aquest Ple es troba recollit a la gravació de la sessió plenària que 
va efectuar Canal Blau.  Hi podeu accedir seguint l’enllaç següent: 
 
http://www.canalblau.cat/ple-de-vilanova-i-la-geltru-29-07-2013/ 
 
Per trobar més fàcilment el debat de cada punt, hem incorporat els minutatges 
en l’ordre del dia que hi ha a l’acta, a continuació dels assistents. 

 
 
 
 

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT  
DE 29 DE JULIOL DE 2013 

 
 

Acta núm. 11 
 
A Vilanova i la Geltrú, quan són les 18:02 hores del dia 29 de juliol de 2013,  
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: 

 
GERARD MARTÍ FIGUERAS I ALBÀ   (CiU) 
ARIADNA LLORENS I GARCÍA    (CiU) 
GLÒRIA GARCÍA I PRIETO    (CiU) 
MIQUEL ÀNGEL GARGALLO SERRANO  (CiU) 
FRANCESC XAVIER SÁNCHEZ VERA  (CiU) 
MARIA JOSEP RIBA HUGUET    (CiU) 
JOAN GIRIBET DE SEBASTIÁN   (CiU) 
BLANCA ALBÀ I PUJOL     (CiU) 
JOAN IGNASI ELENA GARCÍA    (PSC) 
JUAN LUIS RUIZ LÓPEZ     (PSC) 
JOAN MARTORELL MASÓ    (PSC) 
XAVIER CARBONELL I CIRAUQUI   (PSC) 
MIGUEL ÁNGEL IGLESIAS MONTOUTO (PSC) 
GISELA VARGAS REYES    (PSC) 
SANTIAGO RODRÍGUEZ SERRA   (PP) 
CARMEN MARÍA RODRÍGUEZ MARTÍNEZ (PP) 
MARC FONT I RIMBAU     (CUP) 
MARTA RIUS GALLART    (CUP) 
RAIMON RÀFOLS FLORENCIANO  (CUP) 
IOLANDA SÁNCHEZ ALCARAZ    (ICV) 
MANEL CLAVER ROSO     (ICV) 
 



 

 

SECRETARI 
ISIDRE MARTÍ I SARDÀ 
 
INTERVENTOR 
CÈSAR RODRÍGUEZ SOLÀ 

 
per efectuar una sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament en primera 
convocatòria. 
 
No assisteixen el Sr. ORIOL ESCALAS (PSC), el Sr. GERARD LLOBET (PSC) 
ni el Sr. FRANCISCO ÁLVAREZ (PP).  
El Sr. FRANCESC XAVIER SÁNCHEZ VERA s’incorpora a la sessió a les 
20.15 h., quan s’està debatent el punt número 21. 
  
El Sr. XAVIER CARBONELL CIRAUQUI s’incorpora a la sessió a les 21 hores, 
quan s’està tractant la moció d’urgència. 
 
 
Es tracten els punts de l’ordre del dia, els quals són els següents: 

 
ORDRE DEL DIA 

 
  1. Aprovació, si escau, de l’esborrany de l’acta de la sessió extraordinària del 

Ple de 20 de maig de 2013.  (0:02) 
 
 DICTÀMENS: 
 
 COMISSIÓ INFORMATIVA DE SERVEIS A LES PERSONES 
 
 Alcaldia 
 
  2. Aprovació del funcionament, organització i convocatòria de les Assemblees 

Municipals Obertes.   (0:03) 
  3. Donar compte del recurs contenciós administratiu interposat per la 

Subdelegació del Govern contra l’acord del Ple de l’Ajuntament de 3 de 
juny de 2013 relatiu a la Sobirania Fiscal de l’Ajuntament de Vilanova i la 
Geltrú.  (0:08) 

  4. Aprovar la publicació dels indicadors de transparència dels ajuntaments 
2012.  (0:13) 

 
 Seguretat i Protecció Ciutadana 
 
  5. Aprovar el canvi en la forma de gestió servei municipal de grua per passar 

al règim de prestació directa pel propi ajuntament.  (0:17) 



 

 

 
 Hisenda 
 
  6. Aprovació, si escau, del conveni de col·laboració entre l’Agència de 

l’Habitatge de Catalunya i l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú per a la 
cessió temporal de l’ús d’habitatges de titularitat pública administrats per 
l’agència.  (0:42) 

  7. Donar compte al Ple de l’informe del tresorer i annexos d’intervenció 
corresponents al segon trimestre de 2013 de l’Ajuntament, Organisme 
Autònom de Patrimoni Víctor Balaguer i Institut Municipal d’Educació i 
Treball.  (0:45) 

 
 Recursos Humans i Organització Interna 
 
  8. Aprovar la modificació parcial del catàleg de llocs de treball de 

l’Ajuntament.  (0:48) 
  9. Ratificar el decret de pròrroga de nomenament d’agents interins a la Policia 

local.  (0:55) 
 
 Esports 
 
10. Aprovar el conveni entre aquest Ajuntament i el Consell Esportiu del 

Garraf.  (0:57) 
 
 COMISSIÓ INFORMATIVA DE PROMOCIÓ DE LA CIUTAT 
 
 Cultura 
 
11. Aprovar el nomenament dels pabordes de la Festa Major del 2014.  (1:02) 
 
 Promoció Econòmica 
 
12. Aprovar el conveni entre l’Ajuntament i l’empresa Freixenet, SA, per a la 

promoció de la gamba vilanovina.  (1:14) 
13. Donar compte de decret de l’Alcaldia d’aprovació definitiva del Reglament 

de Mercats no sedentaris.  (1:14) 
 
  
 COMISSIÓ INFORMATIVA DE SERVEIS A LA CIUTAT 
 
 Serveis Viaris i Mobilitat 
 
14. Aprovar el calendari de Festes Locals pel 2014.  (1:15) 



 

 

15. Aprovació de l’addenda del conveni d’adhesió dels serveis urbans de la 
ciutat al sistema tarifari integrat de l’Autoritat del Transport Metropolità.  
(1:16) 

16. Aprovació definitiva de l’Ordenança Municipal reguladora de l’ocupació de 
la via pública amb mobiliari d’establiments comercials i de restauració.  
(1:18) 

17. Aprovació dels noms de passeig de Salvador Espriu i passatge de Ribes 
en el nomenclàtor de la ciutat.  (1:32) 

18. Aprovació de la regularització de l’IPC del contracte de l’empresa 
VALORIZA fins a l’any 2013.  (1:37) 

 
 Urbanisme, Obres i Habitatge 
 
19. Acceptació, si escau, de la renúncia de l’Associació Cultural Islàmica-

Comunitat Mezquita al Furkan, a la concessió administrativa del terreny al 
sector urbanitzable “Ortoll 1”.  (1:42) 

 
 PROPOSICIONS DE L’ALCALDIA: 
 
 Hisenda  
 
20. Donar compte al Ple municipal de les dades resum de la relació certificada 

d’obligacions pendents de pagament presentades per la Intervenció 
municipal al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques en data 19 de 
juliol de 2013, d’acord amb el que disposa el Reial Decret Llei 8/2013.  
(1:51) 

 
 Promoció Econòmica 
 
21. Prendre en consideració la memòria justificativa de la conveniència, 

l’oportunitat i la concurrència de l’interés públic en l’exercici de l’activitat 
econòmica derivada de la prestació del servei públic de radio i televisió 
local a través de l’EPEL Neàpolis i la conseqüent dissolució i liquidació de 
l’empresa municipal Informació i Comunicació de Vilanova i la Geltrú, SAM.  
(1:58) 

 
 MOCIONS: 
 
 Grup Municipal d’ICV 
 
22. Moció a favor de la prevenció de residus, la reivindicació del sistema de 

devolució  dipòsit i retorn (SDDR) i la reclamació a ECOEMBES d’un preu 
just per retribuir les recollides selectives que fem els ens locals.  (4:17) 



 

 

23. Moció proposant donar nom a un carrer, indret o equipament prou 
significatiu en record del mestre d’obres municipal Josep Salvany Juncosa.  
(4:18) 

 
 Grup Municipal de CIU 
  
24. Moció d’adhesió al Pacte Nacional pel Dret a Decidir.  (4:26) 
25. Moció per donar suport  a la Via Catalana cap a la independència del dia 

11 de setembre de 2013.  (4:38) 
26. Moció per donar suport al manifest en defensa de l’esport amateur català.  

(4:45) 
26 BIS. Moció conjunta de CiU i PSC en defensa de l’esport amateur català. 

(substitueix la moció 26 i la moció 29)  (4:45) 
 
 Grup Municipal del PSC 
 
27. Moció perquè es creïn nous circuits culturals al Penedès i al Garraf.  (2:41) 
28. Moció sobre accions de millora de la mobilitat.  (4:55) 
29. Moció de suport als clubs i entitats esportives catalanes davant l’acció de 

la Inspecció de Treball.  (4:45) 
 
 Grup Municipal de la CUP 
 
30. Moció per assegurar una alimentació digna i equilibrada a tots els 

vilanovins.  (3:34) 
31. Moció sobre l’obligació d’utilitzar casc en zona urbana a les persones 

ciclistes.  (2:41) 
32. Moció per establir jornades de treball popular a la ciutat.  (5:21) 
 
 URGÈNCIA 
 
32 BIS. Moció d’urgència dels grups municipals del PSC, CUP i ICV per 

garantir l’estabilitat de la plantilla de monitors i monitores de la piscina 
municipal durant les obres.  (2:42) 

 
 PRECS  (5:30) 

 
 
   1. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’ESBORRANY DE L’ACTA DE LA 

SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE 20 DE MAIG DE 2013. 
 
S’aprova l’esborrany de l’acta per unanimitat dels presents (8 vots de CiU, 5 
vots del PSC, 2 vots del PP, 3 vots de la CUP i 2 vots d’ICV). 
 



 

 

 
 COMISSIÓ INFORMATIVA DE SERVEIS A LES PERSONES 

 
  2.  ALCALDIA. APROVACIÓ DEL FUNCIONAMENT, ORGANITZACIÓ 

I CONVOCATÒRIA DE LES ASSEMBLEES MUNICIPALS 
OBERTES.  

 
El president de la Comissió Informativa de Serveis a les Persones proposa al 
Ple de l’Ajuntament l’adopció de l’acord següent: 
 
Identificació dels fets 
 
Atès que el Ple municipal del dia 20 de maig va aprovar la moció presentada 
pel grup municipal CUP sobre la celebració d’assembles municipals obertes. 
 
Per això aquest Ple de l’Ajuntament acorda: 
 
“PRIMER. Convocar la primera assemblea municipal oberta pel dia 16 de 
novembre de 2013 a les 18 hores a l’Auditori de Neàpolis. 
 
SEGON. Establir el funcionament i organització de les assembles municipals 

obertes: 
 
a) Les Assembles municipals obertes s’estructuraran entorn el debat sobre 

ponències que es presentaran prèviament. S’acceptaran ponències amb 
propostes per votar sobre qualsevol tema d’abast municipal i d’interès 
general  fins a  30 dies abans de la data fixada. Les ponències amb 
propostes no podran excedir de 2 DIN A4. Només s’acceptarà una 
ponència per persona o entitat a cada assemblea municipal oberta .  

 
b) Es crearà una comissió per cada Assemblea municipal oberta, formada pel 

Defensor de la Ciutadania, i el departament de Participació Ciutadana. 
Aquesta Comissió serà l’encarregada d’agrupar ponències sobre el mateix 
tema i per filtrar les ponències que no respectin la Declaració Universal 
dels Drets Humans, no s’ajustin a la temàtica municipal ni presentin 
propostes o siguin merament personalistes, tot justificant-ho i comunicant-
ho a qui l’hagués presentat per tal que pugui esmenar-la si ho desitja. El 
període d’esmenes s’haurà de resoldre amb un temps màxim de 7 dies, 
des que es tanca el termini de presentació de propostes. Les ponències-
propostes acceptades seguiran l’ordre que sorgeixi d’un sorteig imparcial i 
es difondran amb tres setmanes d’antelació a la web municipal per a 
coneixement de la ciutadania. 

 



 

 

c) Les ponències-propostes acceptades que excedeixen de les 6 ponències 
sorgides del sorteig, quedaran en reserva per si sobra temps en 
l’assemblea i, si no és possible debatre-les, passaran automàticament a la 
següent assemblea. 

 
d) L’assemblea municipal oberta tindrà una durada màxima de 180 minuts i 

això fa que el temps s’hagi de repartir entre les diferents ponències-
propostes, que serà un màxim de 6 (més les de reserva per si un cop 
tractades sobrés temps). Es donarà un temps màxim per la  lectura o 
exposició de la ponència de 5 minuts, un temps màxim de 20 minuts per 
intervencions i finalment es votarà cada proposta. Les votacions seran a 
mà alçada. Podran votar els majors de 16 anys, empadronats a Vilanova i 
la Geltrú i degudament acreditats. 

 
e) L’informe de l’Assemblea municipal oberta , confeccionat pel departament 

de Participació Ciutadana i de la mà del  Defensor de la Ciutadania, es 
traslladarà a la Comissió Informativa corresponent pel seu debat i per 
elevar a Ple aquells acords que es creguin convenients. També es 
publicarà a la web, a l’apartat Participació Ciutadana  i del Defensor de la 
Ciutadania. 

 
f) El Ple municipal podrà tramitar com correspongui les propostes aprovades 

a l’Assemblea municipal oberta  per donar-li validesa legal. 
 
g) El Defensor de la Ciutadania portarà el seguiment i control de l’aprovació o 

no per part del Ple de les propostes acordades a l’Assemblea municipal 
oberta i de la seva execució real que correspongui,. Aquest seguiment es 
farà anualment al Ple de Presentació de la Memòria del Defensor de la 
Ciutadania. Totes  les propostes acordades a l’Assemblea municipal 
oberta, tant les aprovades com les rebutjades pel Ple, és faran constar de 
manera notòria a l’apartat web del departament de Participació Ciutadana i 
del Defensor de la ciutadania amb indicació de les votacions i motivacions 
dels diferents grups municipals.” 

 
h) Es farà un màxim de 3 Assemblees municipals obertes l’any i un mínim de 

2. 
 
i) Les Assemblees municipals obertes es realitzaran en aquells espais o 

equipaments públics que garanteixin la reunió del màxim nombre de 
vilanovins i vilanovines. 

 
j) La comissió informativa de Serveis a les Persones podrà introduir canvis 

en el funcionament i organització de les Assemblees municipals obertes 



 

 

que aquí s’estableix, a fi i efecte de fomentar la participació i implicació de 
la ciutadania, millorar el debat, agilitat i organització de les mateixes.” 

 
 
Finalitzades les intervencions, aquest Ple de l’Ajuntament aprova la proposta 
amb 18 vots a favor dels grups municipals de CiU (8), PSC (5), CUP (3) i ICV 
(2) i 3 vots en contra del PP. 
 

   3. ALCALDIA. DONAR COMPTE DEL RECURS CONTENCIÓS 
ADMINISTRATIU INTERPOSAT PER LA SUBDELEGACIÓ DEL 
GOVERN CONTRA L’ACORD DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE 3 
DE JUNY DE 2013 RELATIU A LA SOBIRANIA FISCAL DE 
L’AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ. 

 
Es dóna compte del recurs contenciós administratiu interposat contra un acord 
d’aquest Ple, el qual es descriu a continuació: 
 
Relació de fets 
 
Atès que el Ple en sessió ordinària celebrada el dia 3 de juny de 2013, va 
prendre entre d’altres acords el següent: 
 

“PRIMER. Demanem a l’alcaldessa, amb la corresponsabilitat de tots els 
regidors electes que mostrin conformitat en aquest punt, que l’Ajuntament 
de Vilanova i la Geltrú exerceixi la Sobirania Fiscal i ingressi els 
pagaments que hagi d’efectuar a partir del dia d’avui, corresponents a 
l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF), i també en cas 
d’haver-n’hi, els corresponents a l’Impost sobre el Valor Afegit (IVA), a 
l’Agència Tributària de Catalunya, en comptes d’efectuar-los a l’Agència 
Tributària Espanyola, al més aviat possible, quan es disposi dels 
mecanismes adequats i en tot cas dintre de l’any 2013. 
 
SEGON. Donar assessorament en aquest tema a altres Ajuntaments de 
la comarca, perquè se sumin juntament amb l’Ajuntament de Vilanova i la 
Geltrú a exercir la Sobirania Fiscal. 
 
TERCER. Adreçar a aquells ciutadans o empreses de Vilanova i la Geltrú 
que vulguin acollir-se a aquesta pràctica a la plataforma Catalunya i Diu 
Prou i a les entitats o associacions que donin assessorament en aquest 
tema. 
 
QUART. Demanar a l’Alcalde que trameti aquesta proposta a l’AMI per tal 
de consensuar un calendari d’actuació conjunta que aglutini el màxim de 
municipis adherits a l’Associació de Municipis per la Independència. 



 

 

 
CINQUÈ. Notificar el present acord a la Conselleria d’Economia de la 
Generalitat de Catalunya, a l’Associació de Municipis per la 
Independència, a la Plataforma Catalunya Diu Prou, a l’Associació per la 
independència Ara o Mai i a l’Agència Tributària de Catalunya.“ 

 
Atès que contra l’esmentat acord la Subdelegació del Govern a Barcelona ha 
interposat recurs contenciós administratiu (recurs ordinari número 253/2013C) 
davant del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 13 de Barcelona. 
 
Atès que per decret de 15 de juliol de 2013, es va acordar comparèixer en 
l’esmentat recurs com a administració demandada, designant alhora els lletrats 
que han d’assumir la representació i defensa d’aquest ajuntament en 
l’esmentat recurs. 
 
Fonaments de dret 
 
Article 21.1.k) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim 
local. 
 
Per tot això, aquest Ple de l’Ajuntament acorda: 
 
“Donar compte de la interposició per part de la Subdelegació del Govern a 
Barcelona del recurs contenciós administratiu (recurs ordinari número 
253/2013 C) davant del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 13 de Barcelona, 
contra l’acord del Ple de l’Ajuntament de 3 de juny de 2013, fruit de la moció 
presentada per la Candidatura de la Unitat Popular sobre l’exercici de la 
sobirania fiscal a l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú”. 
 
 
Aquest Ple de l’Ajuntament es dóna per assabentat del recurs esmentat. 
 
 

   4. ALCALDIA. APROVAR LA PUBLICACIÓ DELS INDICADORS DE 
TRANSPARÈNCIA DELS AJUNTAMENTS 2012. 

 
El president de la Comissió Informativa de Serveis a les Persones proposa al 
Ple de l’Ajuntament l’adopció de l’acord següent: 
 
Antecedents de fet 
 
Atesa la voluntat recollida per aquest govern en el seu Pla de Mandat 2011-
2015 de construir una administració moderna, accessible i propera a la 



 

 

ciutadania, de qualitat i eficient, basada en la transparència i en criteris de 
responsabilitat social.  
 
Atès que l’Organització No Governamental i sense afany de lucre 
Transparencia Internacional, creada l’any 1993 a Alemanya, està dedicada a 
combatre la corrupció a nivell mundial, i a l’estat espanyol treballa també per 
assolir una major transparència i rendició de comptes de les diferents 
administracions públiques. 
 
Atès que l’accés i la publicació de la informació és un element clau i 
imprescindible per avançar cap a la idea d’un Govern Obert, on la 
transparència, la participació i la col·laboració siguin els pilars fonamentals en 
què basi la seva política. 
 
En aquest sentit, l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú s’ha incorporat 
voluntàriament i ha sol·licitat a Transparencia Internacional que avaluï el 
compliment dels 80 indicadors, amb la voluntat que aquest sigui un primer pas 
cap a una major transparència i obertura de les dades públiques (OpenData) 
 
Per tot això, aquest Ple de l’Ajuntament acorda: 
 
“PRIMER. Publicar, per voluntat pròpia, al web municipal, la relació dels 80 
indicadors de transparència dels ajuntaments 2012 que estableix i elabora la 
ONG Transparencia International Espanya dirigits a mesurar el nivell de 
transparència de les institucions públiques. 
 
SEGON.  A aquests 80 indicadors, se li podran afegir aquells altres indicadors 
que des de la pròpia administració o bé des de la ciutadania es consideri que 
puguin ser d’interès públic, sempre i quan no siguin contraris a la normativa 
vigent, en especial quant a la protecció de dades. Aquests indicadors, a 
efectes de la seva publicació, seran aprovats prèviament per la Junta de 
Govern Local.” 
 
 
Es vota la proposta, la qual s’aprova per unanimitat dels presents (8 vots a 
favor de CiU, 5 vots del PSC, 2 del PP, 3 de la CUP i 2 d’ICV).  
 

  
   5.  SEGURETAT I PROTECCIÓ CIUTADANA. APROVAR EL CANVI 

EN LA FORMA DE GESTIÓ SERVEI MUNICIPAL DE GRUA PER 
PASSAR AL RÈGIM DE PRESTACIÓ DIRECTA PEL PROPI 
AJUNTAMENT. 

 



 

 

El president de la Comissió Informativa de Serveis a les Persones proposa al 
Ple de l’Ajuntament l’adopció de l’acord següent: 
 
Relació de fets 
 
1. Vist l'informe emès pel Sr. Dionís Ginés i Parrilla, cap del Servei de 
Seguretat i Protecció Ciutadana de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, relatiu 
a la internalització del servei de grua municipal de l’Ajuntament de Vilanova i 
la Geltrú. 
 
2. Vist que en aquest informe es constata que la internalització d’aquest 
servei, que actualment presta l’empresa municipal VNG Aparcaments, SAM, 
resulta satisfactòria per a l’Ajuntament. 
 
3. Vist l’informe emès pel Sr. Francesc Torres Ferrando, cap de Recursos 
Humans i Organització Interna de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, en 
relació amb el personal adscrit actualment a aquest servei i a la forma de 
produir-se la subrogació del mateix. 
 
4. Vist l’informe emès pel Sr. Daniel Llobera, adjunt a Gerència de l’empresa 
municipal VNG Aparcaments, SAM, en relació al personal adscrit actualment a 
aquest servei i a la forma de produir-se la subrogació del mateix. 
 
5. Vist l’informe emès pel Sr. Cèsar Rodríguez Solà, interventor de 
l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, sobre els aspectes financers i 
pressupostaris relatius al canvi en la forma de prestació del servei. 
 
6. Vist l’informe jurídic emès pel Sr. Isidre Martí i Sardà, secretari general de 
l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, en relació a la viabilitat jurídica, 
procediment i competència per dur a terme el canvi en la forma de prestació 
del servei. 
 
7. Vist l’acord de garanties sociolaborals dels treballadors del servei de grues, 
que actualment estan treballant a VNG Aparcaments i que han de ser 
integrats a l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, segons acord d’internalització 
del servei (municipalització), signat per la representació de l’Ajuntament, 
l’empresa VNG Aparcaments, el president del Comitè d’Empresa de 
l’Ajuntament, la representació sindical de VNG Aparcaments i els treballadors 
abans esmentats. 
 
Fonaments de dret 
 
1. Article 85 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de bases del règim local. 
 



 

 

2. Articles 188 i següents del Decret 179/1995, de 13 de juny, que aprova el 
reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels ens locals de Catalunya. 
 
3. D’acord amb els Decrets de l’alcaldessa de 15 de juny de 2011 i 22 de març 
de 2013, publicats al BOP de data 5 de juliol de 2011 i 22 de març de 2013, 
respectivament. 
 
4. Decret dictat pel regidor de Seguretat i Protecció Ciutadana, Salut, Equitat i 
Convivència, Sr. Francesc Xavier Sánchez Vera, en data 5 de juny de 2013 i 
número d’expedient 000003/2013-POL, amb el qual es resol: 
 

“Primer.- Incoar l’expedient administratiu relatiu al canvi en la forma de 
gestió del servei municipal de grua, per passar del règim de prestació 
directa per part de societat mercantil local en què es presta actualment al 
règim de prestació directa pel propi Ajuntament. 
 
Segon.- Nomenar com instructor de l’expedient al Sr. Dionís Ginés i 
Parrilla, cap del servei de la Policia Local de l’Ajuntament. 
 
Tercer.- Requerir la preparació de la documentació següent: 
 
1. Redacció d’informe per part del Departament de Recursos Humans de 
l’Ajuntament i per part de l’empresa municipal VNG aparcaments, S.A.M. 
en relació al personal adscrit actualment a aquest servei i a la forma de 
produir-se la subrogació del mateix, a emetre en un termini màxim de deu 
dies. 
 
2. Redacció d’informe per part de la Intervenció Municipal sobre aspectes 
financers i pressupostaris relatius al canvi en la forma de prestació del 
servei, a emetre en un termini màxim de deu dies. 
 
3. Redacció d’informe jurídic per part de la Secretaria General en relació 
a la viabilitat jurídica, procediment i competència per a dur a terme el 
canvi en la forma de prestació del servei, a emetre en un termini màxim 
de deu dies.” 

 
Per tot això, aquest Ple de l’Ajuntament acorda:  
 
“PRIMER. 1.1. Aprovar el projecte de canvi de prestació del servei de gestió 
directa del servei municipal de grua de la societat mercantil “Serveis 
d’Aparcaments de Vilanova i la Geltrú, SAM“ a forma de gestió directa pel 
propi Ajuntament amb adscripció a la Regidoria de Seguretat i Protecció 
Ciutadana. 
 



 

 

1.2. Aprovar la subrogació empresarial del personal adscrit per part de 
l’Ajuntament d’acord amb allò que disposa l’article 44 de l’Estatut dels 
Treballadors amb la subrogació dels treballadors següents: 
 

DNI 80038130Q 
DNI 38543754D 
DNI 39882891V 
DNI 52215106T 
DNI 78868031L 

 
SEGON. 2.1. Sotmetre a informació pública pel termini de 30 dies mitjançant 
anunci que s’insereixi al BOP, al DOGC i al tauler d’anuncis de la Corporació. 
 
Simultàniament s’ha de donar audiència als interessats i a les entitats que si 
s’escau han exercit la iniciativa. 
 
2.2. En el supòsit d’haver-hi reclamacions o al·legacions aquestes hauran de 
ser resoltes per acord motivat de Ple, en el supòsit de no haver-n’hi l’acord 
esdevindrà definitiu. 
 
TERCER. Procedir a les comunicacions i publicacions escaients.” 
 
 
Un cop finalitzat el debat d’aquest punt, es vota la proposta, la qual s’aprova 
amb 11 vots a favor dels grups municipals de CiU (8) i de la CUP (3) i 9 
abstencions dels grups del PSC (5), PP (2) i ICV (2). 
 
 

   6. HISENDA. APROVACIÓ, SI ESCAU, DEL CONVENI DE 
COL·LABORACIÓ ENTRE L’AGÈNCIA DE L’HABITATGE DE 
CATALUNYA I L’AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ 
PER A LA CESSIÓ TEMPORAL DE L’ÚS D’HABITATGES DE 
TITULARITAT PÚBLICA ADMINISTRATS PER L’AGÈNCIA. 

 
 
El president de la Comissió Informativa de Serveis a les Persones proposa al 
Ple de l’Ajuntament l’adopció de l’acord següent: 
 
Relació de fets 
 
I. En data 24 de maig de 2007 es va formalitzar un Conveni de Col·laboració 
entre Adigsa, organisme aleshores competent, i l’Ajuntament de Vilanova i la 
Geltrú, en virtut del qual es cedia l’ús de cinc habitatges públics. 
 



 

 

II. A petició de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, l’Agència de l’Habitatge de 
Catalunya ha procedit a fer un reajustament en el preu d’arrendament dels 
habitatges públics, que és d’aplicació als habitatges cedits a L’Ajuntament de 
Vilanova i la Geltrú. 
 
III. És voluntat d’ambdues parts subscriure un nou Conveni de col·laboració, el 
qual substituirà el Conveni subscrit en data 24 de maig de 2007, i inclourà els 
habitatges que ja estan cedits i a disposició de l’Ajuntament de Vilanova i la 
Geltrú i contemplarà el reajustament de preus, dels habitatges segons quadre 
annex que s’adjunta al present Conveni. 
 
IV. L’objecte d’aquest Conveni, d’acord amb el que disposa l’article 3.2 de la 
Llei 29/1994, de 24 de novembre, d’Arrendaments Urbans i tenint en compte la 
finalitat assistencial que el Conveni pretén assolir, és la cessió d’habitatges 
públics a l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú per al desenvolupament des seus 
programes d’habitatge i polítiques socials municipals. 
 
V. L’article 108.3 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de 
procediments de les administracions públiques de Catalunya preveu que les 
administracions públiques de Catalunya poden subscriure convenis i protocols 
amb altres administracions públiques i amb els organismes i entitats públiques 
dependents o vinculats d’aquestes, en l’àmbit de les competències respectives 
i per a la consecució de finalitats d’interès comú. 
 
Per tot això aquest Ple de l’Ajuntament acorda: 
 
“PRIMER. Aprovar el Conveni de col·laboració entre l’Agència de l’Habitatge 
de Catalunya i l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú per a la cessió temporal de 
l’ús d’habitatges de titularitat pública administrats per l’agència. 
 
SEGON. Facultar Ia Il·lma. Sra. Alcaldessa perquè en nom de la Corporació 
signi els documents que siguin necessaris per a la formalització del present 
acord. 
 
TERCER. Notificar el present acord a l’Agència de l’Habitatge de Catalunya.” 
 
 
CONVENI ENTRE L’AGÈNCIA DE L’HABITATGE DE CATALUNYA I 
L’AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ PER A LA CESSIÓ TEMPORAL DE 
L’ÚS D‘HABITATGES DE TITULARITAT PÚBLICA ADMINISTRATS PER 
L’AGÈNCIA 
 
Barcelona, 30 de juliol de 2013 

 
REUNITS 



 

 

 
D’una part, el senyor Jaume Fornt i Paradell, director de l’Agència de l’Habitatge de 
Catalunya, que actua en nom i representació d’aquesta entitat, en virtut del 
nomenament efectuat per Acord de Govern 44/2011, de 15 de març (DOGC núm. 
5.839, de 17 de març de 2011) i en ús de les facultats atorgades per l’article 7.3.e) de 
la Llei 13/2009, de 22 de juliol, de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya.  
 
I d’una altra part, la senyora Neus Lloveras Massana, Alcaldessa de l’Ajuntament de 
Vilanova i la Geltrú que actua en nom i representació de l’esmentat Ajuntament, en ús 
de les funcions que li atribueixen els articles 21.1.b) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
Reguladora de les Bases de Règim Local i l’article 53 del Decret Legislatiu 2/2003 de 
28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei Municipal de Règim Local de 
Catalunya i de conformitat amb l’Acord del Ple de l’Ajuntament de data 29 de juliol de 
2013.             
 
Ambdues parts, es reconeixen recíprocament la capacitat legal per obligar-se i 
formalitzar el present conveni de col·laboració,  i a aquest efecte,   

 
EXPOSEN 

 
I.- L’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú ha sol·licitat a l’Agència de l’Habitatge de 
Catalunya la revisió de l’import de la contraprestació que actualment satisfà per la 
cessió de l’ús de cinc habitatges públics que disposa. 
 
II.- En data 24 de maig de 2007 es va formalitzar un Conveni de Col·laboració entre 
Adigsa, organisme aleshores competent, i l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, en 
virtut del qual es cedia l’ús de cinc habitatges públics. 
 
III.- L’empresa pública Adigsa es va dissoldre en data 27 de desembre de 2010 i 
d’acord amb el que estableix la disposició transitòria segona de la Llei 13/2009, de 22 
de juliol, de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, “les activitats i funcions que en el 
moment d’entrada en vigor d’aquesta llei, estigui duent a terme Adigsa passen a ser 
assumides per l’Agència de l’Habitatge de Catalunya”, la qual s’ha subrogat en les 
posicions jurídiques d’aquesta empresa.  
 
IV.- L’Agència de l’Habitatge de Catalunya ha procedit a fer un reajustament en el 
preu d’arrendament dels habitatges públics, que és d’aplicació als habitatges cedits a 
l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú.  
 
V.- És voluntat de ambdues parts subscriure un nou Conveni de col·laboració, el qual  
substituirà el Conveni subscrit en data 24 de maig de 2007, i inclourà els habitatges 
que ja estan cedits  i a disposició de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú i  
contemplarà el reajustament de preus de les contraprestacions que fins ara es venien 
satisfent, segons quadre annex que s’adjunta al present Conveni. 
 
VI.- L’objecte d’aquest conveni, d’acord amb el que disposa l’article 3.2 de la Llei 
29/1994, de 24 de novembre, d’Arrendaments Urbans i tenint en compte la finalitat 
assistencial que el conveni pretén assolir, és la cessió d’habitatges públics a 



 

 

l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú per al desenvolupament dels seus programes 
d’habitatge i polítiques socials municipals.  
 
VII.- D’acord amb el que disposa l’article 2 de la Llei 13/2009, de 22 de juliol, de 
l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, l’Agència té com objectiu executar i gestionar 
les polítiques d’habitatge que són competència de la Generalitat, les quals s’han de 
desenvolupar d’acord amb els principis de cooperació i col·laboració amb els ens 
locals i en concertació,  si s’escau,  amb altres ens de caràcter públic o privat. 
 
VIII.-  L’article 3.1.q) de la Llei 13/2009, de 22 de juliol atorga a l’Agència la funció 
d’evitar que cap persona resti exclosa d’un habitatge per motius econòmics i garantir 
l’estabilitat i la seguretat dels residents més vulnerables. 
 
IX.- L’article 108.3 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment 
de les administracions públiques de Catalunya preveu que les administracions 
públiques de Catalunya poden subscriure convenis i protocols amb altres 
administracions públiques i amb els organismes i entitats públiques dependents o 
vinculats d’aquestes, en l’àmbit de les competències respectives i per a la consecució 
de finalitats d’interès comú. 
 
D’acord amb l’exposat, les parts subscriuen aquest conveni amb subjecció a les 
següents 

CLÀUSULES 
Primera.- Objecte 
 
Aquest Conveni té per objecte regular la cessió dels cinc habitatges que ja es troben a 
disposició de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú per possibilitar l’accés a un habitatge 
públic a aquelles persones del municipi amb especials necessitats d’atenció, així com 
fer el reajustament de preus de les contraprestacions que venien satisfent fins ara. 
 
En concret són objecte del present conveni els següents habitatges del municipi de 
Vilanova i la Geltrú:  
 
- Pl. Beatriu Claramunt, 1, 1-2   (ref.08-9328-0002) 
- Pl. Peixateries, 17, Esc. B , 2n 2a   (ref.08-9430-0005) 
- Pl. Peixateries, 17, Esc. B, 3r 1a   (ref.08-9430-0007) 
- Pl. Peixateries, 19, Esc. A, 2n. 3a  (ref.08-93430, 0015) 
- Pl. Peixateries, 19,Esc.A, 3r 1a  (ref.08-9430-0016) 
 
Segona.- Cessió d’ús 
 
D’acord amb el que disposa l’article 3.2 de la Llei 29/1994, de 24 de novembre, 
d’Arrendaments Urbans i tenint en compte la finalitat assistencial que aquest conveni 
pretén assolir, la cessió d’ús dels habitatges es regeix per l’establert per aquest 
conveni.  
 
Els habitatges que es cedeixen estan en perfecte estat i són apropiats per a la finalitat 
i objecte de la cessió. L’Agència assegura el continent d’aquests habitatges amb la 
companyia d’assegurances FIATC, amb els seu número de pòlissa corresponent.  



 

 

 
L’import de la contraprestació per la cessió d’aquests habitatges a favor de 
l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú es fixa en 8.556,78 euros semestrals (17.113,56 
euros anuals). A aquest import caldrà afegir les repercussions d’ibi i serveis, essent 
l’import actual corresponent a la cessió d’aquests habitatges el ressenyat en el quadre 
incorporat com annex d’aquest conveni.  
 
Aquest import serà revisat anualment aplicant la variació percentual que hagi 
experimentat l’Índex general nacional de preus al consum en el període de dotze 
mesos immediatament anteriors a la data d’actualització. Es preveu com a mes de 
referència per a la primera actualització, el que correspongui a l’últim Índex publicat en 
la data d’entrada  
en vigor del present conveni i per a les successives actualitzacions, el que 
correspongui al darrer aplicat.  
 
Tercera.- Gestió dels habitatges 
 
L’Ajuntament assumeix la responsabilitat de la gestió dels habitatges, així com la 
cessió a les persones que determini.  
 
Atesa les dimensions i les característiques pròpies d’aquests habitatges, queda a 
criteri de l’Ajuntament la determinació de les persones que es podran allotjar en 
aquests habitatges, mantenint la ràtio establerta en el Decret 141/2012, de 30 de 
octubre, que regula les condicions mínimes d’ habitabilitat dels habitatges i la cèdula 
d’habitabilitat.  
 
Queda a criteri de l’Ajuntament el model de contracte de cessió a formalitzar amb les 
persones que ocupin els habitatges cedits, contracte que en tot cas, pel caràcter 
assistencial de la cessió, no es subjectarà a la Llei 29/1994, de 24 de novembre 
d’Arrendaments Urbans, ni tindrà una durada superior al termini de vigència del 
present conveni.  
 
Anualment, l’Ajuntament informarà a l’Agència les persones que ocupen aquests 
habitatges i els possibles canvis d’ocupants que s’hagin produït, cas d’haver-hi. 
 
L’Ajuntament haurà de demanar autorització expressa a l’Agència per fer obres en els 
habitatges  objecte del conveni.  
 
 
Quarta.- Obligacions de les parts 
 
1. Cessió:  
 
Anirà a càrrec de l’Ajuntament el pagament de la contraprestació per la cessió d’ús 
dels habitatges, a compte de la partida pressupostària número 20.152.2279901, així 
com també els impostos estipulats en el quadre annex al conveni.  
 
L’Agència efectuarà semestralment el cobrament d’aquests imports, al compte corrent 
de l’Entitat Bancària que l’Ajuntament determini. 



 

 

 
En el cas que no s’efectuï el pagament dels imports indicats,  el cobrament s’efectuarà 
mitjançant compensació amb els imports que l’Agència o l’Institut Català del Sòl hagi 
d’abonar a l’Ajuntament, com a subjectes passius de les corresponents obligacions 
que els hi siguin exigibles. 
 
Seran a càrrec de l’Agència, l’execució de les obres necessàries per tal d’assolir els 
mínims d’habitabilitat previstos al Decret 141/2012, de 30 de octubre, que regula les 
condicions mínimes d’ habitabilitat dels habitatges i la cèdula d’habitabilitat.  
 
2. Despeses generals:  
 
Anirà a càrrec de l’Ajuntament el pagament dels consums de serveis que es derivin de 
l’ús dels habitatges cedits i de les contractacions de les corresponents pòlisses de 
subministraments.  
 
3. Despeses de conservació i manteniment:  
 
Aniran a càrrec de l’Agència les obres de conservació, manteniment i reparació dels 
habitatges que siguin necessàries per a cedir-los en les condicions d’habitabilitat 
requerides per la normativa vigent, així com les que corresponen als propietaris 
segons la legislació vigent.  
 
El manteniment ordinari dels habitatges és responsabilitat del cessionari durant la 
vigència de la cessió corresponent. L’Ajuntament es compromet a fer el seguiment 
necessari per garantir el bon ús dels habitatges per part dels ocupants, i en cas de 
mal ús o negligència en la conservació, les despeses de reparació que es puguin 
generar seran a càrrec de l’Ajuntament. 
 
Així mateix, l’Ajuntament s’obliga a retornar els habitatges cedits a l’Agència en 
perfecte estat d’ús i conservació per a la seva nova adjudicació.  
 
4. Possibilitat de repercussió a les persones allotjades:  
 
Queda a arbitri de l’Ajuntament el cobrament de mensualitats de cessió a les 
persones allotjades, per un import màxim del preu de cessió acordat amb l’Agència. 
 
Així mateix, queda a criteri de l’Ajuntament repercutir les despeses generals indicades 
a l’annex per aquests habitatges.  
 
Cinquena.- Comissió de seguiment 
 
Es constitueix una comissió de seguiment, que estarà integrada per aquelles 
persones designades per cadascuna de les parts, amb un màxim de tres membres 
per cadascuna d’elles.  
 
Aquesta comissió de seguiment es reunirà a petició de qualsevol d’ambdues parts. 
 
Les funcions d’aquesta comissió de seguiment són:  



 

 

- Efectuar un seguiment efectiu del grau de compliment dels objectius i dels 
compromisos adquirits. 

- Vetllar perquè es compleixin les finalitats per a les qual es cedeix l’ús dels 
habitatges objecte d’aquest conveni. 

- Proposar la modificació de la relació d’habitatges que es cedeixen, que s’haurà d’ 
aprovar mitjançant una addenda a aquest conveni. 

- Resoldre les controvèrsies que puguin sorgir en la interpretació i el compliment 
d’aquest conveni. 

 
Sisena.- Vigència 
 
El conveni tindrà una vigència d’un any, a partir de la data de la seva signatura, i 
podrà ser prorrogat, per mutu acord de les parts, prèvia petició per escrit de qualsevol 
de les parts signatàries, que ho haurà de realitzar amb un preavís d’un mes del 
venciment del termini inicial.  
 
Setena.- Causes d’extinció i resolució del conveni  
 
Són causes de resolució d’aquest conveni: 

a) L’incompliment del seu objecte 
b) La finalització del termini de vigència. 
c) El mutu acord, manifestat per escrit. 
d) L’incompliment d’alguna de les seves clàusules per una de les parts. 
e) L’ús inadequat d’un dels habitatges per part del seu ocupant o dels elements 

comuns de l’edifici on es troba ubicat, no afectarà la vigència del conveni per a 
la resta d’habitatges objecte d’aquest conveni.   

f) La denúncia unilateral  del conveni amb un preavís de tres mesos, perquè 
existeixen causes excepcionals i justificades que dificulten o impossibiliten el 
compliment del seu contingut.  

g) Altres causes d’extinció previstes en la normativa aplicable 
 

Vuitena.- Resolució de controvèrsies 
 
Les parts resoldran de mutu acord les diferències que puguin sorgir en l’execució i 
interpretació del present conveni amb caràcter previ a la seva submissió, si s’escau, 
davant la jurisdicció contenciosa administrativa, d’acord amb el que disposa la Llei 
29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.  
 
I, com a prova de conformitat, les parts signen aquest conveni, per duplicat, al lloc i la 
data expressats en l’encapçalament. 



 

 
 
 

          ANNEX 
 

 
Referència Habitatge Superfície 

útil 
 Contraprestació 

Mensual 
IBI 

mensual 
Quotes 

comunitàries 
Taxes Total 

Mensual 
 

08-9328-0002 Pl. Beatriu Claramunt, 1, Bl.1, Esc. 
A, 1-2 74,31 317,45€ 40,04€ 21,04€ 7,17€ 385,70€ 

08-9328-0005 Pl. Peixateria, 17, Bl.1, Esc. B, 2-2 51,17 218,60€ 26,39€ 24,00€ 7,17€ 276,16€ 
08-9328-0007 Pl. Peixateria, 17, Bl.1, Esc. B, 3-1 68,15 291,14€ 35,19€ 24,00€ 7,17€ 357,50€ 
08-9328-0015 Pl. Peixateria, 19, Bl.1, Esc. A, 2-3 72,05 307,80€ 37,26€ 20,00€ 7,17€ 372,23€ 
08-9328-0016 Pl. Peixateria, 19, Bl.1, Esc. A, 3-1 68,15 291,14€ 35,19€ 20,00€ 7,17€ 353,50€ 

 
 
 

Després de les intervencions es vota la proposta, la qual s’aprova per unanimitat dels presents (8 vots a favor de 
CiU, 5 vots del PSC, 2 del PP, 3 de la CUP i 2 d’ICV).  
 



 

 

 
 
 
  7.  HISENDA. DONAR COMPTE AL PLE DE L’INFORME DEL 

TRESORER I ANNEXOS D’INTERVENCIÓ CORRESPONENTS AL 
SEGON TRIMESTRE DE 2013 DE L’AJUNTAMENT, ORGANISME 
AUTÒNOM DE PATRIMONI VÍCTOR BALAGUER I INSTITUT 
MUNICIPAL D’EDUCACIÓ I TREBALL. 

 

La Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de 
desembre, per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les 
operacions comercials, preveu en els articles quart i cinquè, un procediment  
de tramitació, informació  i publicitat de les obligacions pendents de pagament 
per tal de donar compliment als terminis de pagament previstos a la mateixa 
llei. Aquest procediment es basa en un registre específic de factures i un 
informe trimestral del tresorer municipal sobre les factures pendents de 
pagament que hagin superat els terminis que dicta la llei afegint un annex amb 
una relació de les factures registrades a l’Ajuntament en què hagi  
transcorregut més de tres mesos sense que s’hagi reconegut l’obligació. 
L’informe amb l’annex s’ha de presentar al Ple municipal i donar-hi publicitat. 
 
En compliment d’aquestes previsions normatives es dóna compta al Ple de 
l’informe del tresorer i els annexos d’intervenció corresponents al segon 
trimestre de 2013, dels organismes següents: 
 

- Ajuntament de Vilanova i la Geltrú 
- Organisme Autònom de Patrimoni Víctor Balaguer  
- Institut Municipal d’Educació i Treball 

 
Vistos els informes de Tresoreria i d’Intervenció, i a proposta del president de 
la Comissió Informativa de l’Àrea de Serveis a les persones, una vegada 
informats a la Comissió Informativa de l’Àrea en data 22 de juliol de 2013, es 
dóna compte al Ple de l’Ajuntament de l’Informe del tresorer i annexos 
d’intervenció corresponents al segon trimestre de 2013 de l’Ajuntament de 
Vilanova i la Geltrú, l’Organisme Autònom de Patrimoni Víctor Balaguer i 
l’Institut Municipal d’Educació i Treball, d’acord amb el que disposen els 
articles 4 i 5 de la Llei 15/2010, de 5 de juliol. 
 

 
 
 
 
 
 



 

 

I N F O R M E    T R E S O R E R I A  
 
MATÍAS ACEBES FERNÁNDEZ, TRESORER DE L’AJUNTAMENT DE 
VILANOVA I LA GELTRÚ, 
 
INFORMA: 
 
L’article 4.3 la Llei 15/2010 de 5 de juliol de mesures de lluita contra la 
morositat en les operacions comercials, estableix l’obligació del Tresorer de 
l’Ajuntament de realitzar trimestralment un informe sobre el compliment dels 
terminis de pagament fixats a la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de Contractes 
del Sector Públic (segons redacció donada per la mateixa Llei 15/2010) amb el 
nombre i la quantia global de les obligacions pendents de pagament en que 
s’estiguin incomplint aquests terminis de pagament. 
 
 
D’acord amb la Disposició Transitòria Vuitena de la Llei 30/2007 els terminis 
de pagament resten fixats de la manera següent: 
 

Tipus Descripció Dies 
(A) Factures, certificacions o documents acreditatius de la realització del contracte 

registrats a l’Ajuntament fins el 31 de desembre de 2010: 
 

55 
(B) Factures, certificacions o documents acreditatius de la realització del contracte 

registrats a l’Ajuntament fins el 31 de desembre de 2011: 
 

50 
(C) Factures, certificacions o documents acreditatius de la realització del contracte 

registrats a l’Ajuntament fins el 31 de desembre de 2012: 
 

40 
(D) Factures, certificacions o documents acreditatius de la realització del contracte 

registrats a l’Ajuntament amb posterioritat a 31 de desembre de 2012: 
 

30 
 
 
D’acord amb l’exposat, qui subscriu informa que l’estat de les obligacions 
pendents de pagament comptabilitzades corresponents al segon trimestre 
natural de 2013, segons la informació resultant del programa de la 
comptabilitat municipal, en que s’estiguin incomplint aquests terminis de 
pagament és: 
 

Període Data Informació Nombre factures Import 

2n. Trimestre 2013 05/07/2013 2.206 9.027.630,80 € 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

I N F O R M E    T R E S O R E R I A 
 

 
MATÍAS ACEBES FERNÁNDEZ, TRESORER DE L’AJUNTAMENT DE 
VILANOVA I LA GELTRÚ, 
 
INFORMA: 
 
L’article 4.3 la Llei 15/2010 de 5 de juliol de mesures de lluita contra la 
morositat en les operacions comercials, estableix l’obligació del Tresorer de 
l’Ajuntament de realitzar trimestralment un informe sobre el compliment dels 
terminis de pagament fixats a la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de Contractes 
del Sector Públic (segons redacció donada per la mateixa Llei 15/2010) amb el 
nombre i la quantia global de les obligacions pendents de pagament en que 
s’estiguin incomplint aquests terminis de pagament. 
 
 
D’acord amb la Disposició Transitòria Vuitena de la Llei 30/2007 els terminis 
de pagament resten fixats de la manera següent: 
 

Tipus Descripció Dies 
(A) Factures, certificacions o documents acreditatius de la realització del contracte 

registrats a l’Ajuntament fins el 31 de desembre de 2010: 
 

55 
(B) Factures, certificacions o documents acreditatius de la realització del contracte 

registrats a l’Ajuntament fins el 31 de desembre de 2011: 
 

50 
(C) Factures, certificacions o documents acreditatius de la realització del contracte 

registrats a l’Ajuntament fins el 31 de desembre de 2012: 
 

40 
(D) Factures, certificacions o documents acreditatius de la realització del contracte 

registrats a l’Ajuntament amb posterioritat a 31 de desembre de 2012: 
 

30 
 
 
D’acord amb l’exposat, qui subscriu informa que a l’ORGANISME AUTONOM 
DE PATRIMONI VICTOR BALAGUER, l’estat de les obligacions pendents de 
pagament comptabilitzades corresponents al segon trimestre del 2013, 
segons la informació resultant del programa de la seva comptabilitat, en que 
s’estiguin incomplint aquests terminis de pagament és: 
 
 

Període Data Informació Nombre factures Import 

2n. Trimestre 2013 05/07/2013 44 28.391,97 € 
 

 
 
 
 
 



 

 

I N F O R M E    T R E S O R E R I A 
 

 
MATÍAS ACEBES FERNÁNDEZ, TRESORER DE L’AJUNTAMENT DE 
VILANOVA I LA GELTRÚ, 
 
INFORMA: 
 
L’article 4.3 la Llei 15/2010 de 5 de juliol de mesures de lluita contra la 
morositat en les operacions comercials, estableix l’obligació del Tresorer de 
l’Ajuntament de realitzar trimestralment un informe sobre el compliment dels 
terminis de pagament fixats a la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de Contractes 
del Sector Públic (segons redacció donada per la mateixa Llei 15/2010) amb el 
nombre i la quantia global de les obligacions pendents de pagament en que 
s’estiguin incomplint aquests terminis de pagament. 
 
 
D’acord amb la Disposició Transitòria Vuitena de la Llei 30/2007 els terminis 
de pagament resten fixats de la manera següent: 
 

Tipus Descripció Dies 
(A) Factures, certificacions o documents acreditatius de la realització del contracte 

registrats a l’Ajuntament fins el 31 de desembre de 2010: 
 

55 
(B) Factures, certificacions o documents acreditatius de la realització del contracte 

registrats a l’Ajuntament fins el 31 de desembre de 2011: 
 

50 
(C) Factures, certificacions o documents acreditatius de la realització del contracte 

registrats a l’Ajuntament fins el 31 de desembre de 2012: 
 

40 
(D) Factures, certificacions o documents acreditatius de la realització del contracte 

registrats a l’Ajuntament amb posterioritat a 31 de desembre de 2012: 
 

30 
 
 
D’acord amb l’exposat, qui subscriu informa que a l’INSTITUT MUNICIPAL 
D’EDUCACIÓ I TREBALL, l’estat de les obligacions pendents de pagament 
comptabilitzades corresponents al segon trimestre del 2013, segons la 
informació resultant del programa de la seva comptabilitat, en que s’estiguin 
incomplint aquests terminis de pagament és: 
 
 

Període Data Informació Nombre factures Import 

2n Trimestre 2013 05/07/2013 136 426.225,41€ 
 



 

 
 
 

ANNEX A L’INFORME DEL TRESORER 
 

R E L A C I Ó    F A C T U R E S    I N T E R V E N C I Ó   /   S E G O N   T R I M E S T R E  2013 
 

 
CÉSAR RODRÍGUEZ SOLÀ, INTERVENTOR DE L’AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ, 
 
Presenta relació de factures o documents anàlegs el termini dels quals ha transcorregut més de tres mesos des del 
seu registre i no s’ha comptabilitzat el reconeixement de l’obligació corresponent o no s’ha justificat degudament la 
manca de tramitació:  
 

Justificant 
Data 
Entrada 

Data 
document 

Import 
factura Descripció 

A/2012/117 31/12/2012 31/12/2012 -24,78 ABONAMENT PORTS DE FACTURA 9032 DE 04/04/12 

F/2012/3884 27/11/2012 20/11/2012 49.528,47 HONORARIS PROJECTE TÈCNIC COMPLEMENTARI MURS LÍMITS PARCEL·LES I ESCOMESA ELÈCTRICAT URB. MASIA D'EN BARRERES II. 

F/2012/4318 31/12/2012 21/12/2012 1.825,78 50% DIRECCIÓ D'OBRA PROJECTE D'INFRAESTRUCTURES DE TELECOMUNICACIONS URB. MASIA D'EN NOTARI 5,5% PEM DE 54.869,57 EUROS. 

F/2013/20 04/02/2013 28/01/2013 294,57 COMANDA 32013000025 SERVEIS DE NETEJA CC LA COLLADA EL 2 DE GENER DE 2013. 

F/2013/66 30/01/2013 10/01/2013 7.709,13 APORTACIÓ ECONOMICA 2013 

F/2013/113 12/02/2013 15/01/2013 1.171,50 M990 CODI 065 C-994-B URB. PARC DE RIBES ROGES 2A FASE, 1R SEMESTRE 

F/2013/232 21/02/2013 20/02/2013 3.721,17 RESTA CERT. 11 I ÚLTIMA PROJECTE MODIFICAT NOVA ESTACIÓ DE BOMBAMENT DE RIBES ROGES. 

F/2013/319 28/02/2013 28/02/2013 139,15 TRACTAMENT PUNTUAL DE DESRATITZACIÓ AMB 2 ACTUACIONS A MAS TAPET. 

F/2013/361 04/03/2013 25/02/2013 65,46 COMANDA 32013000163 SERVEIS NETEJA C.C. DE MAR DE L'11 DE FEBRER. 

F/2013/389 04/03/2013 28/02/2013 4.632,50 PART 1 DE 2: HONORARIS CONSULTORIA CORRESPONENTS AL 25% RESTANT DEL TOTAL: SERVEI COL·LABORACIÓ DISSENY GESTIO POLITICA. 

F/2013/390 04/03/2013 28/02/2013 510,00 PART 2 DE 2: HONORARIS CONSULTORIA CORRESPONENTS AL 25% RESTANT DEL TOTAL: SERVEI COL·LABORACIÓ DISSENY GESTIO POLITICA. 

F/2013/403 19/02/2013 14/02/2013 4.319,70 PROCED. CONT. ADM. 324/08, JUTJAT CONT. ADM. 15 BCN, C/ NEW LLIMONET, S.L I GALZE URBA, S.L. 

F/2013/551 27/02/2013 13/02/2013 2.832,01 REPARACIÓ APARELL AIRE CONDICIONAT: BIBLIOTECA JOAN OLIVA 

F/2013/568 01/03/2013 26/02/2013 3.025,00 PROMOCIO MERCATS MUNICIPALS 

F/2013/629 13/03/2013 04/02/2013 1.474,00 100 U ÀNCORA 375 CU NORMAL 

F/2013/644 21/03/2013 30/09/2009 25,76 MOTO 24H: CHARLIE RIVEL 

 



 

 
 
F/2013/645 21/03/2013 08/02/2010 349,36 GENER 2010: MOTOS I COTXES 

F/2013/646 21/03/2013 24/02/2010 165,95 ROTACIÓ CASERNES 14/02/10 

F/2013/647 21/03/2013 28/02/2010 74,48 FEBRER 2010: CASERNES 

F/2013/648 21/03/2013 28/02/2010 50,00 TARGETES 15+1 

F/2013/649 21/03/2013 28/02/2010 25,76 FEBRER 2010: CHARLIE RIVEL 

F/2013/650 21/03/2013 28/02/2010 96,72 CASERNES OBRES FEBRER 2010 

F/2013/651 21/03/2013 28/02/2010 349,36 FEBRER 2010: MOTOS I COTXES 

F/2013/652 21/03/2013 30/06/2010 25,76 JUNY 2010 

F/2013/653 21/03/2013 31/07/2010 25,76 JULIOL 2010 

F/2013/654 21/03/2013 31/08/2010 25,76 AGOST 2010 

F/2013/655 21/03/2013 30/09/2010 71,64 SETEMBRE 2010 

F/2013/656 21/03/2013 30/09/2010 25,76 SETEMBRE 2010 

F/2013/657 21/03/2013 30/09/2010 349,36 SETEMBRE 2010 

F/2013/658 21/03/2013 29/10/2010 25,76 OCTUBRE 2010 

F/2013/659 21/03/2013 30/11/2010 25,76 NOVEMBRE 2010 

F/2013/660 21/03/2013 25/03/2011 59,00 MARÇ 2011 

F/2013/661 21/03/2013 31/05/2011 25,76 MAIG 2011 

F/2013/662 21/03/2013 31/08/2011 51,52 AGOST 2011 

F/2013/663 21/03/2013 31/08/2011 246,32 AGOST 2011 

F/2013/664 12/03/2013 14/02/2013 10.756,69 QUOTA ANUAL 2013-MUNICIPI CONSORCIAT. 

F/2013/778 27/03/2013 18/03/2013 195,14 MATERIAL USM 

F/2013/1446 18/03/2013 01/03/2013 1.263,78 BBDD W. CONTRATA 

F/2013/1781 11/03/2013 04/03/2013 491,26 MERCAT DEL CENTRE 

F/2013/1811 01/01/2013 31/08/2012 816,56 MERCAT MUNICIPAL 

F/2013/1812 01/01/2013 31/08/2012 48,68 MERCAT MUNICIPAL 

F/2013/1912 08/02/2013 31/01/2013 25.833,33 SERVEI GRUA MUNICIPAL: GENER 2013 

F/2013/1913 13/03/2013 01/03/2013 25.833,33 SERVEI GRUA MUNICIPAL: FEBRER 2013 

F/2013/1945 18/03/2013 01/03/2013 1.052,72 BBDD WESTLAW PRACTICO ADMINISTRACION 

F/2013/2029 04/01/2013 28/12/2012 8.669,93 ASSESSORIA ENERGETICA 

 



 

 
 
 
F/2013/2030 04/01/2013 28/12/2012 6.224,60 ASSESSORIA ENERGETICA 

F/2013/2031 04/01/2013 28/12/2012 8.885,54 ASSESSORIA ENERGETICA 

F/2013/2032 04/01/2013 28/12/2012 7.553,47 ASSESSORIA ENERGETICA 

F/2013/2033 04/01/2013 28/12/2012 9.352,36 ASSESSORIA ENERGETICA 

 49 factures  190.296,60  

 
 
Aquest Ple de l’Ajuntament es dóna per assabentat dels informes esmentats. 
 



 

 

 
   8.   RECURSOS HUMANS I ORGANITZACIÓ INTERNA. APROVAR 

LA MODIFICACIÓ PARCIAL DEL CATÀLEG DE LLOCS DE 
TREBALL DE L’AJUNTAMENT. 

 
El president de la Comissió Informativa de Serveis a les Persones proposa al 
Ple de l’Ajuntament l’adopció de l’acord següent: 
 
Relació de fets 
 
1. El funcionament de l’administració municipal ha requerit la modificació de 
diversos llocs de treball del catàleg de llocs de treball vigent aprovat pel Ple 
municipal en data 27 de febrer de 2012. També s’ha detectat l’existència de 
diversos errors materials en el catàleg de llocs de treball vigent que caldrà 
esmenar. 
 
2.  A la Comissió de valoració de llocs de treball de 23 de maig de 2013 es van 
lliurar als representants sindicals les fitxes de llocs de treball de nova creació, 
que ha requerit el funcionament administratiu, per a la seva negociació. 
 
3. S’han celebrat diverses reunions de la Comissió de valoració de llocs de 
treball, 6, 13, 20 de juny de 2013. 
 
Fonaments de dret 
 
1. Article 283.2 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. 
 
2. Article 74 Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’Estatut bàsic de l’empleat públic. 
 
3. Article 90.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim 
local. 
 
4. Articles 29, 30, 31 i 32 del Decret 214/1990, de 30 de juliol. 
 
Per tot això, aquest Ple de l’Ajuntament acorda: 
 
“PRIMER. Modificar el catàleg de llocs de treball vigent de data 27 de febrer de 
2012 en els següents aspectes: 
 
a) Modificar el lloc de treball Tècnic/a Superior de Joventut, que figurarà al catàleg de 
la següent manera: 
 
Denominació del lloc   Punts Grup CD Específic Total 
Tècnic/a superior de Joventut 309 A1 24 9.154,08 31.992,28 



 

 

 
b) Suprimir el lloc de treball Responsable d’Organització i Gestió Estratègica 
 
Denominació del lloc   Punts Grup CD Específic Total 
Responsable d’ Organització  427 A2 24 22.420,58 43.487,92 
i Gestió Estratègica 
 
c) Crear el lloc de treball Cap de Servei de Projectes d’Alcaldia, que figurarà al 
catàleg de la següent manera: 
 
Denominació del lloc   Punts Grup CD Específic Total 
Cap de servei de Projectes    427 A2 24 22.420,58 43.487,92 
d’ Alcaldia 
 
d)   Modificar el lloc de treball Coordinador/a Unitat RSC, que figurarà la catàleg de la 
següent manera:  
 
Denominació del lloc   Punts Grup CD Específic Total 
Coordinador/a Unitat RSC   379 A2 23 16.968,49 37.524,69 
 
e)  Crear el lloc de treball Tècnic/a Superior de Medi Ambient, que figurarà al catàleg 
de la següent manera: 
 
Denominació del lloc   Punts Grup CD Específic Total 
Tècnic/a Superior de  
Medi Ambient     340 A1 24 14.345,81 37.184,01 
 
f) Crear el lloc de treball Director/a de Serveis Jurídics, que figurarà al catàleg de la 
següent manera: 
 
Denominació del lloc   Punts Grup CD Específic Total 
Director/a de Serveis Jurídics 542 A1 28 24.723,82 51.054,74 
 
g) Suprimir el lloc de treball Tècnic/a Superior d’Inspeccions Sanitàries  
 
Denominació del lloc   Punts Grup CD Específic Total 
Tècnic/a Superior Inspeccions 340 A1 24 14.345,81 37.184,01 
Sanitàries 
 
h)  Crear el lloc de treball Tècnic/a Superior de Salut Pública, que figurarà al catàleg 
de la següent manera: 
 
Denominació del lloc   Punts Grup CD Específic Total 
Tècnic/a Superior de Salut  
Pública    340 A1 24 14.345,81 37.184,01 
 
i) Crear el lloc de treball Cap de Secció de Gestió del Coneixement, que figurarà al 
catàleg de la següent manera: 
 



 

 

Denominació del lloc   Punts Grup CD Específic Total 
Cap de Secció de Gestió  
del Coneixement    461 A1 26 20.868,99 45.321,11 
 
j)  Crear el lloc de treball Tècnic/a de grau mig d’Escoles Municipals, que figurarà al 
catàleg de la següent manera: 
 
Denominació del lloc   Punts Grup CD Específic Total 
Tècnic/a de grau mig d’Escoles  283 A2 21 11.302,16 30.835,52 
Municipals 
 
k)  Suprimir el lloc de treball Tècnic /a Coordinador/a de Joventut 
 
Denominació del lloc   Punts Grup CD Específic Total 
Tècnic/a Coordinador/a   379 A2 23 16.968,49 37.524,69 
de Joventut 
 
l) Crear el lloc de treball Cap de Servei de Joventut, que figurarà al catàleg de la 
següent manera: 
 
Denominació del lloc   Punts Grup CD Específic Total 
Cap de Servei de Joventut   427 A2 24 22.420,58 43.487,92 
 
m)  Suprimir el lloc de treball Tècnic/a Coordinador/a de Convivència 
 
Denominació del lloc   Punts Grup CD Específic Total 
Tècnic/a Coordinador/a de   283 A2 21 11.302,16 30.835,52 
Convivència 
 
n) Crear el lloc de treball Cap de Servei de Convivència i Equitat, que figurarà al 
catàleg de la següent manera: 
 
Denominació del lloc   Punts Grup CD Específic Total 
Cap de Servei de Convivència   427 A2 24 22.420,58 43.487,92 
i Equitat 
 
o)  Suprimir el lloc de treball Cap de Servei d’Equitat, Infància, Adolescència i Gent 
Gran 
 
Denominació del lloc   Punts Grup CD Específic   Total 
Cap de Servei d’ Equitat,   427 A2 24  22.420,58  43.487,92 
Infància, Adolescència i Gent Gran 
 
p) Crear el lloc de treball Tècnic/a de grau mig de Gestió Tributària, Recaptació i 
Tresoreria, que figurarà al catàleg de la següent manera: 
 
Denominació del lloc   Punts Grup CD Específic Total 
Tècnic/a de grau mig de Gestió  379 A2 23 16.968,49 37.524,69 
Tributària, Recaptació i Tresoreria 



 

 

 
SEGON: 
 
a) Declarar el caràcter públic de la modificació del catàleg de llocs de treball 
que podrà ser consultat durant el període de vint dies a partir de la publicació 
del corresponent anunci en el BOP. 
 
b) Trametre còpia de la modificació del catàleg de llocs de treball al 
Departament de Governació de la Generalitat en el termini de trenta dies i 
publicar el seu contingut íntegre al BOP i DOGC. 
 
TERCER: 
 
Els efectes econòmics d’aquestes modificacions estan emparats pel capítol I 
del pressupost per 2013 atès que amb anterioritat s’han fet efectius mitjançant 
els corresponents decrets que es ratifiquen amb la present modificació del 
catàleg de llocs de treball.”  
 
 
Finalitzades les intervencions, s’aprova la proposta amb 12 vots a favor dels 
grups municipals de CiU (8), PP (2) i ICV (2) i 8 abstencions dels grups 
municipals del PSC (5) i de la CUP (3). 
  
 

   9.  RECURSOS HUMANS I ORGANITZACIÓ INTERNA. RATIFICAR 
EL DECRET PRÒRROGA DE NOMENAMENT D’AGENTS 
INTERINS A LA POLICIA LOCAL. 

 
El president de la Comissió Informativa de Serveis a les Persones proposa al 
Ple de l’Ajuntament l’adopció de l’acord següent: 
 
I. En data 5 de juliol de 2013 el regidor d’Hisenda, Recursos Humans i 
Organització Interna va dictar un decret en el que es resolia prorrogar el 
nomenament de funcionaris interins com agents interins de la Policia Local 
(C2-17) de Jordi Hidalgo Rentero, Javier Medina Ruiz, Roger Moragas 
Quesada, Moisés Salazar Santos, Yésica Torres Cabezas i Ismael Varón 
Abalos, des del dia 1 de juliol de 2013 fins al 15 de setembre de 2013, al 
100% de la jornada. 
 
II. D’acord amb l’article 23.2 de la Llei 17/2012, de 27 de desembre de 2013, 
procedeix ratificar el decret de data 5 de juliol de 2013 del regidor d’Hisenda, 
Recursos Humans i Organització Interna, relatiu al nomenament de funcionaris 
interins com a agents interins de la Policia Local, atès que el servei de la 
Policia Local és un servei públic essencial de caràcter propi de l’Ajuntament de 



 

 

Vilanova i la Geltrú, essent un cas excepcional per a cobrir necessitats urgents 
i inajornables que afecten al funcionament dels serveis públics essencials. 
 
Per tot això, aquest Ple de l’Ajuntament ACORDA: 
 
“PRIMER. Declarar el servei de la Policia Local com un servei públic essencial 
de caràcter propi de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú i que afecta als serveis 
essencials per cobrir necessitats urgents i inajornables tal com es justifica a 
l’informe del cap de la Policia Local. 
 
SEGON. Ratificar el Decret de data 5 de juliol de 2013 sobre prorrogar el 
nomenament de funcionaris interins de la Policia Local (C2-17) a Jordi Hidalgo 
Rentero, Javier Medina Ruiz, Roger Moragas Quesada, Moisés Salazar 
Santos, Yésica Torres Cabezas i Ismael Varón Abalos, des del dia 1 de juliol 
de 2013 fins al 15 de setembre de 2013, al 100% de la jornada, declarant que 
s’ajusta a l’article 23.2 de la Llei 17/2012, de 27 de desembre, de Pressuposts 
generals de l’estat per l’any 2013, atès que calen cobrir unes necessitats 
urgents i inajornables en un sector prioritari que afecten al funcionament dels 
serveis públics essencials, el qual literalment diu: 
 

“Identificador de l’expedient 
 
Núm. exp.: 000182/2013-RH 
 
Relació de fets 
 
El Sr. Jordi Hidalgo Rentero, el Sr. Javier Medina Ruiz, el Sr. Roger 
Moragas Quesada, el Sr. Moisés Salazar Santos, la Sra. Yésica Torres 
Cabezas i el Sr. Ismael Varón Abalos tenen un nomenament de 
funcionaris interins com agents interins de la Policia Local (C2-17) fins el 
30 de juny de 2013. 
 
Fonaments de dret 
 
1.  Article 21.1.h del capítol II de la Llei 7/1985 reguladora de les bases de 
règim local, referent a les atribucions del president de la Corporació. 
 
2.  Decret de l’alcaldessa de data 15 de juny de 2011, de delegació de 
competències en el Sr. Miquel Àngel Gargallo Serrano, regidor d’Hisenda, 
Recursos Humans i Organització Interna. 
 
3.  Article 10 de la Llei 7/2007, de 12 d’abril de l’Estatut bàsic de l’empleat 
públic. 
 



 

 

4. El cap de la Policia Local ha manifestat la necessitat de mantenir 
aquests nomenaments interins amb caràcter urgent i excepcional, atès 
que la nostra ciutat durant l’època estival, augmenta la seva població i 
incrementa notablement el número de visitants, la qual cosa comporta 
necessàriament oferir un millor servei de Seguretat i Prevenció a la 
Ciutadania durant l’estiu. Per tot això, el Cap de la Policia Local considera 
que queda suficientment acreditada la urgència i excepcionalitat per 
procedir a la pròrroga del nomenament dels sis agents interins de la 
Policia Local que finalitzava el 30 de juny de 2013, fins el dia 15 de 
setembre de 2013, al 100% de la jornada. La situació que justifica 
aquesta contractació es pot entendre compresa en la que s’estableix a 
l’article 23.2 de la Llei 17/2012, de 28 de desembre, de Pressupostos 
generals de l’Estat per a l’any 2013. 
 
Per tot això, RESOLC: 
 
PRIMER. Declarar el servei de la Policia Local com un servei públic 
essencial de caràcter propi de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. 
 
SEGON. Per atendre la situació excepcional correspon prorrogar el 
nomenament de funcionaris interins com agents interins de la Policia 
Local (C2-17) de Jordi Hidalgo Rentero, Javier Medina Ruiz, Roger 
Moragas Quesada, Moisés Salazar Santos, Yésica Torres Cabezas i 
Ismael Varón Abalos, des del dia 1 de juliol de 2013 fins al 15 de 
setembre de 2013, al 100% de la jornada. 
 
TERCER. El cost brut d’aquesta pròrroga és de 31.966,65 € i el cost de la 
Seguretat Social és de 10.992,90 €. 
 
QUART. Aquest cost anirà a càrrec de la partida 05.130.22000, per un 
import de 10.000 euros i a càrrec de la partida 01.920.12010, per un 
import de 32.959,55 euros del pressupost municipal vigent, realitzant 
prèviament una modificació pressupostària en les dues partides 
esmentades. 
 
CINQUÈ. El present Decret s’haurà de ratificar pel Ple de la Corporació.” 

 
 
Es vota la proposta, la qual s’aprova per unanimitat dels presents (8 vots a 
favor de CiU, 5 vots del PSC, 2 del PP, 3 de la CUP i 2 d’ICV).  
 
 

 10.  ESPORTS. APROVAR EL CONVENI ENTRE AQUEST 
AJUNTAMENT I EL CONSELL ESPORTIU DEL GARRAF. 



 

 

 
El president de la Comissió Informativa de Serveis a les Persones proposa al 
Ple de l’Ajuntament l’adopció de l’acord següent: 
 
I. Atesa la Llei 1/2000, de 31 de juliol, text únic de la Llei de l’Esport, per la qual 
es reconeixen els consells esportius com a ens dedicats bàsicament al foment i 
a la promoció de la pràctica esportiva en edat escolar. 
 
II. Atesa la continuïtat, des de la seva constitució de data 17 de juliol de 1981, 
del Consell Esportiu del Garraf. 
 
III. Atesa l’activitat que desenvolupa el Consell Esportiu del Garraf, organitzant 
els Jocs Esportius Escolars, col·laborant en altres activitats esportives de lleure 
i donant suport als diferents municipis de la comarca del Garraf per al 
desenvolupament d’aquestes activitats. 
 
De conformitat amb allò que estableixen els articles 21, 22 i 25 de la Llei 
7/1985, de 2 d’abril, de bases de règim local, els articles 51 i 52 del Decret 
Legislatiu 2/2003, aquest Ple de l’Ajuntament acorda: 
 
“PRIMER. Aprovar el conveni entre l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú i el 
Consell Esportiu del Garraf des de la data que figura al conveni i fins el 31 de 
desembre de 2013,  i segons els pactes que s’estableixen en el conveni. 
 
SEGON. Pagar la quantitat de QUARANTA-UN MIL TRENTA-SET EUROS 
(41.037 €), tal i com s’especifica en el conveni, de la partida 33.341.48101 
(Convenis i subvencions a entitats) del vigent pressupost ordinari de la 
Regidoria d’Esports.” 
 
 
 
CONVENI ENTRE L’AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ I EL CONSELL 
ESPORTIU DEL GARRAF 
 
Vilanova i la Geltrú,     

 
REUNITS 

 
D’una part la Sra. Neus Lloveras i Massana, alcaldessa presidenta de l’Ajuntament de 
Vilanova i la Geltrú, assistit pel Sr. Isidre Martí Sardà, secretari d’aquest Ajuntament. 
 
I de l’altra la Sra. Blanca Albà i Pujol, presidenta del Consell Esportiu del Garraf. 
 
Ambdues parts es reconeixen capacitat i competència suficient per a la formalització 
del present conveni i, en representació de les respectives institucions, 
 



 

 

MANIFESTEN 
 
I. Que d’acord amb la Llei 1/2000 de 31 de juliol, text únic de la  Llei de l’Esport, on es 
reconeixen els consells esportius com a ens dedicats bàsicament al foment i la 
promoció de la pràctica esportiva entre la població en edat escolar. Es determina la 
seva constitució i composició d’acord amb els principis de representació democràtica i 
se’ls reconeix la seva personalitat jurídica i capacitat d’obrar per al compliment de les 
seves funcions. 
 
II. Que des de la data de la seva constitució, 17 de juliol de 1981, el Consell Esportiu 
del Garraf, registrat al cens d’entitats esportives del Registre d’Entitats de la 
Generalitat de Catalunya amb el número 93, ha mantingut un funcionament continuat, 
organitzant els Jocs Esportius Escolars, promovent activitats esportives de lleure i 
donant suport als diferents municipis de la comarca del Garraf per al 
desenvolupament d’aquestes activitats. 
 
III. Que des de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, es valora positivament la tasca 
duta a terme pel Consell Esportiu del Garraf. 
 
IV. Aquest conveni es signa per un període comprès entre l’1 de gener i el 31 de 
desembre de 2013. 
 
V. Que resta pendent la confecció d’un pressupost extraordinari per fer front al deute 
contemplat en el treball que el Consell Català de l’Esport va encarregar dels comptes 
del Consell Esportiu del Garraf dels exercicis 2004, 2005 i 2006. 
 
Exposats aquests antecedents i atès l’interès tant de l’Ajuntament de Vilanova i la 
Geltrú com del Consell Esportiu del Garraf en donar continuïtat als Jocs Esportius 
Escolars, al Pla Català d’Esport a l’Escola, al Programa d’Activitats de Suport a la 
Tasca Docent, als Programes de Dinamització Esportiva per als centres 
d’ensenyament en horari no lectiu, a les Activitats Esportives de Lleure, al Suport 
Tècnic Esportiu per promoure l’increment i la participació dels infants i joves en 
activitats físiques i esportives per a la difusió i educació en valors,  per a l’adquisició 
d’hàbits saludables i per a la millora quantitativa i qualitativa de la pràctica esportiva al 
municipi de Vilanova i la Geltrú i a la comarca del Garraf, les parts signen el present 
conveni que es regirà pels pactes que segueixen. 

 
PACTES 

 
1. El Consell Esportiu del Garraf, atesa la seva composició i organització, 
desenvoluparà els programes i activitats esportives, tant recreatives com de formació, 
incloses en el Pla de Mandat, que des dels seus òrgans de govern siguin acordades. 
 
2. El Consell Esportiu del Garraf vetllarà, perquè en el desenvolupament de les 
activitats anteriorment esmentades s’acompleixin les normes establertes que en 
garanteixin el bon funcionament. 
 
3. El Consell Esportiu del Garraf assumirà els aspectes de gestió i organització que li 
corresponguin d’acord amb les directrius i normatives dels programes i activitats a 



 

 

desenvolupar; admetent en tot moment la col·laboració i el suport de les entitats i 
organismes que també en siguin competents. 
 
4. L’organització i el desenvolupament de les activitats previstes es realitzarà d’acord 
amb l’organigrama i l’estructura del Consell Esportiu del Garraf, seguint en tot moment 
les directrius que es preveuen en els estatuts i reglament de règim intern d’aquesta 
entitat. 
 
5. El Consell Esportiu del Garraf realitzarà al final de cada exercici una memòria 
d’activitats i una d’econòmica que posarà a disposició dels seus membres, seguint el 
que està establert en les normes i estatuts d’aquesta entitat. 
 
6. L’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, com a membre de l’entitat del Consell 
Esportiu del Garraf, actuarà i participarà, d’acord amb les normes establertes, en els 
òrgans de representació i gestió d’aquesta entitat que li corresponguin. 
 
7. D’acord amb aquest principi, l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú es compromet a 
facilitar el desenvolupament de les tasques i activitats que en el si del Consell Esportiu 
del Garraf siguin acordades.  
                                                

8. La signatura del present conveni implicarà la constitució d’una comissió formada 
pels tècnics d’esports dels municipis de la comarca, per un representant del Consell 
Comarcal del Garraf, i per un representant del Consell Esportiu del Garraf. Aquesta 
comissió es reunirà de forma ordinària com a mínim quatre vegades a l’any, i de forma 
excepcional quant sigui necessari i serà convocada pel Consell Esportiu del Garraf. 
 
9. L’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, procurant atendre els acords i compromisos 
adoptats en el si del Consell Esportiu del Garraf, satisfarà inicialment la quantitat 
econòmica de QUARANTA-UN MIL TRENTA-SET EUROS (41.037,00 €) per a aquest 
any 2013, que inclou la quota anual fixa per import de 750€. 
 
10. El valor de la cessió d’espais per a ús d’oficines i magatzems, serà contemplat 
com a subvenció no dinerària en els comptes anuals del Consell Esportiu del Garraf 
per l’import de NOU MIL € (9.000,00€) 
 
11. El valor de la cessió d’instal·lacions i espais esportius per a les activitats que siguin 
objecte dels presents acords, serà tarifada a raó de les taxes vigents i contemplada 
com a subvenció no dinerària en els comptes anuals del Consell Esportiu del Garraf. 
 
12. L’incompliment de qualsevol dels pactes establerts en el present conveni donarà 
lloc a la seva denúncia. 
 
I, en prova de conformitat, les parts signen el present document en el lloc i data 
assenyalats a l’encapçalament. 
 
 



 

 

Després del debat es vota la proposta, la qual s’aprova per unanimitat dels 
presents (8 vots a favor de CiU, 5 vots del PSC, 2 del PP, 3 de la CUP i 2 
d’ICV).  
 

 
COMISSIÓ INFORMATIVA DE PROMOCIÓ DE LA CIUTAT 

 
 
  11. CULTURA. APROVAR EL NOMENAMENT PABORDES DE LA 

FESTA MAJOR DE 2014. 
 

El president de la Comissió Informativa de Promoció de la Ciutat proposa al Ple 
de l’Ajuntament l’adopció de l’acord següent: 
 
I. Per acord del Ple de l’Ajuntament celebrat el passat 12 de desembre de 2011 
es va acordar, per unanimitat dels presents, que l’Ajuntament convoqués 
abans de tres mesos un procés participatiu en el que tota la ciutadania, i 
especialment les entitats, debatessin i definissin el model de la Festa Major de 
Vilanova i la Geltrú per a l’any 2013 en endavant.  
 
II. En compliment d’aquest acord, l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú va iniciar 
el procés participatiu, que ha comportat la realització de diversos actes i 
sessions públiques de debat i que a data d’avui compta ja amb unes 
conclusions provisionals, que proposen un model d’organització i gestió de la 
Festa Major amb la creació d’una Fundació. Així mateix es proposa la formació 
d’un grup de treballa per definir l’esmentada Fundació. 
 
III. Una de les conclusions ha estat la necessitat d’implementar mesures per 
millorar el sistema de selecció dels Pabordes per a l’any 2013, per tal que el 
procediment fos més transparent i obert. En aquest sentit,  el  nomenament de 
Pabordes 2013 suposa un procés transitori. 
 
IV. Els col·lectius i entitats amb dret a presentar i escollir candidatures es van 
avenir a la introducció d’aquestes mesures en el procés de selecció dels 
candidats, i en data 4 de juliol es va celebrar l’assemblea d’entitats per l’elecció 
de Pabordes 2013, resultant escollits els candidats especificats en l’apartat 
primer del present acord.  
 
V. La Junta de portaveus de l’Ajuntament, en sessió celebrada el passat 24 de 
juliol de 2013, va seleccionar els tres candidats que ha de designar 
l’Ajuntament, que són els membres especificats en l’apartat segon del present 
acord.  
 



 

 

VII. Vist l'informe favorable presentat pels tècnics de la Regidoria de Cultura 
relatiu a nomenament dels PABORDES 2013, i de conformitat amb allò que 
disposen la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de bases del règim local, el Decret 
Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, que aprova el Text refós de la Llei municipal i 
de règim local de Catalunya, la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim 
jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu Comú, 
la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les 
administracions públiques de Catalunya, les normes de funcionament de la 
Comissió de Festes de l’any 1997; el Reglament de funcionament i protocol del 
Pabordes de la Festa Major, aprovat pel Ple de l’Ajuntament el 4 d’abril de 
2011, i demés normativa concordant,  
 
Atès que aquest tema va ser tractar en la Comissió Informativa del 22 de juliol 
passat. 
 
Per tot això, aquest Ple de l’Ajuntament acorda: 
 
“PRIMER. Aprovar les candidatures proposades per l’assemblea d’entitats per 
l’elecció de Pabordes 2014 que es relacionen a continuació: 
 

- CRISTINA LLANAS SÁNCHEZ 
- PILAR MARTÍNEZ BOTIFOLL 
- LÍDIA PAPIOL FONT 
- MARIA ROSA RIBAS PÉREZ 

 
SEGON. Aprovar les candidatures proposades per la Junta de Portaveus de 
l’Ajuntament que es relacionen a continuació: 
       

- ALFRED BATLLE CORDÓN 
- ALFRED CASTELLS URGELLÉS 
- JAUME MASSÓ RODRÍGUEZ 

 
TERCER. Nomenar com a com a PABORDES DE LA FESTA MAJOR 2014 el 
col·lectiu format pels set membres elegits d’acord amb els apartats primer i 
segon d’aquest acord, i que són: 
 

- CRISTINA LLANAS SÁNCHEZ 
- PILAR MARTÍNEZ BOTIFOLL 
- LÍDIA PAPIOL FONT 
- MARIA ROSA RIBAS PÉREZ 
- ALFRED BATLLE CORDÓN 
- ALFRED CASTELLS URGELLÉS 
- JAUME MASSÓ RODRÍGUEZ.” 

 



 

 

 
Es vota la proposta, la qual s’aprova amb 17 vots a favor dels grups 
municipals de CiU (8), PSC, (5), PP (2) i ICV (2), i les abstencions del grup 
municipal de la CUP (3).  
 

 
12. PROMOCIÓ ECONÒMICA. APROVAR EL CONVENI ENTRE 

L’AJUNTAMENT I L’EMPRESA FREIXENET, SA,  PER A LA 
PROMOCIÓ DE LA GAMBA VILANOVINA. 

 
(Aquest punt es retira de l’ordre del dia) 

 
Relació de fets 
 
I. Atès que l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú i l'empresa Freixenet, SA, està 
interessat en promocionar la Gamba de Vilanova juntament amb el cava 
Freixenet Cuvée DS amb l'objectiu de donar a conèixer les possibilitats 
gastronòmiques d'ambdós productes amb una sèrie d'accions com, per 
exemple, unes jornades gastronòmiques en alguns restaurants de Vilanova i la 
Geltrú. 
 
ll. Que concorren les condicions necessàries per al desenvolupament de les 
actuacions objecte del present conveni, atesa llur naturalesa, i d'acord amb la 
Normativa General per a sol·licitar ajuts relacionats a la Llei 38/2003, de 17 de 
novembre, General de Subvencions. 
 
III. Que ambdues parts, en la representació que ostenten, reconeixen la 
importància de la col·laboració del sector públic i privat per a l'actuació 
d'accions promocionals de productes gastronòmics km 0 i tenen interès en 
desenvolupar a través del present conveni, un acord de col·laboració mútua 
que afavoreixi la implicació i participació real de tots els vilanovins i vilanovines 
i contribueixi a generar una ciutat cohesionada, socialment més justa, 
ecològicament més sostenible i amb igualtat d’oportunitats per a tothom. Per 
aquest motiu, subscriuen aquest conveni d'acord amb les clàusules que es 
contenen en els següents: 
 
Fonaments de dret 
 

Article 4.1,d del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, pel qual 
s’aprova el text refós  de la llei de contractes del sector públic. 

 
Es proposa al Ple de la corporació l’adopció del següent  
 

ACORD 



 

 

 
“PRIMER. Aprovar el conveni entre l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú i 
l'empresa Freixenet, SA, per a dur a terme la campanya conjunta per a la 
promoció de la gamba de Vilanova i el cava Freixenet Cuvée DS. 
 
SEGON. Aprovar la despesa de VINT-I-CINC MIL EUROS (25.000 €) per a la 
realització de l'esmentada campanya amb el detall següent de partides: 
 
  - DOTZE MIL CINC-CENTS EUROS (12.500 €) amb càrrec a la partida 

03.920.2260200 Publicitat i convenis mitjans de la regidoria de 
Comunicació i Premsa. 

  - DOTZE MIL CINC-CENTS EUROS (12.500 €) de la partida 10.430.2260201 
Accions de Promoció Econòmica de la regidoria de Promoció Econòmica.” 

 
 

13. PROMOCIÓ ECONÒMICA. DONAR COMPTE DE DECRET DE 
L’ALCALDIA D’APROVACIÓ DEFINITIVA DEL REGLAMENT DE 
MERCATS NO SEDENTARIS. 

 
Es dóna compte del Decret de l’alcaldessa, de 24 de juliol de 2013, el qual es 
transcriu literalment a continuació: 
 
“Identificació de l’expedient 
Núm.exp.: 000090/2013-SEC 
 
Relació de fets 
 
Atès que el ple de l’Ajuntament de dia 6 de maig de 2013, va aprovar entre 
d’altres l’acord següent: 
 
“PRIMER. Aprovar inicialment l’avantprojecte del nou Reglament regulador 
dels mercadals de Vilanova i la Geltrú. 
 
SEGON. Sotmetre a informació pública aquest acord mitjançant publicació, 
durant trenta dies, al BOP, DOGC, en un dels mitjans de comunicació escrita i 
al tauler d’edictes de la corporació, als efectes de que es puguin formular 
al·legacions. 
 
TERCER. Considerar aprovat definitivament aquest avantprojecte, si en el 
termini d’exposició al públic no es formula cap reclamació o al·legació. 
 
QUART. Facultar l’alcaldessa perquè signi tots els documents que siguin 
necessaris per executar aquest acord.” 
 



 

 

Atès que l’esmentat reglament es va publicar al BOP de 29 de maig de 2013, 
DOGC de 27 de maig de 2013, i al tauler d’edictes de la Corporació el dia 13 
de maig de 2013, i al Diari de Vilanova el dia 17 de maig de 2013, sense que 
en el període d’exposició al públic es presentés cap al·legació. 
 
Fonaments de dret 
 
.- Acord plenari de 6 de maig de 2013. 
 
.- Art. 21.1.a) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim 
Local. 
 
Per tot això, 
 
RESOLC: 
 
PRIMER. Considerar aprovat definitivament el reglament regulador dels 
mercadals de Vilanova i la Geltrú. 
 
SEGON. Publicar íntegrament el seu contingut d’acord amb l’art. 70.2 de la Llei 
reguladora de les bases de règim local.” 
 
 
El Ple de l’Ajuntament es dóna per assabentat de l’esmentat Decret. 

 
 
COMISSIÓ INFORMATIVA DE SERVEIS A LA CIUTAT 

 
 14. SERVEIS VIARIS I MOBILITAT. APROVAR EL CALENDARI DE 

FESTES LOCALS PEL 2014. 
 
La presidenta de la Comissió Informativa de Serveis a la Ciutat proposa al Ple 
de l’Ajuntament l’adopció de l’acord següent: 
 
Relació de fets 
 
L’Ordre EMO/408/2012, de 27 de novembre, establia el calendari oficial de 
festes laborals a Catalunya per a l’any 2013. Així mateix, ordenava que, a més 
de les festes esmentades, es fixarien dues festes locals, retribuïdes i no 
recuperables, a proposta dels Ajuntaments. 
 
Enguany, s’està pendent de la publicació de l’Ordre EMO corresponent al 
calendari oficial de festes laborals per a l’any 2014. Malgrat això, cada any 



 

 

s’estableixen les dues Festes Locals per a la ciutat, d’acord amb el què 
sol·licita el Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya. 
 
Fonaments de dret 
 
Vist allò que disposa el Text Refós de la Llei municipal de règim local de 
Catalunya, aquest Ple de l’Ajuntament acorda: 
 
“Establir com a Festes Locals de Vilanova i la Geltrú, per a l’any 2014, el 
divendres dia 17 de gener de 2014 (festivitat de Sant Antoni Abat) i el dimarts 
dia 5 d’agost de 2014 (festivitat de la Mare de Déu de les Neus), les quals 
seran publicades en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.” 
 
 
Es vota la proposta, la qual s’aprova per unanimitat dels presents (8 vots a 
favor de CiU, 5 vots del PSC, 2 del PP, 3 de la CUP i 2 d’ICV).  
 
 

 15. SERVEIS VIARIS I MOBILITAT. APROVACIÓ DE L’ADDENDA 
DEL CONVENI D’ADHESIÓ DELS SERVEIS URBANS DE LA 
CIUTAT AL SISTEMA TARIFARI INTEGRAT DE L’AUTORITAT 
DEL TRANSPORT METROPOLITÀ. 

 
La presidenta de la Comissió Informativa de Serveis a la Ciutat proposa al Ple 
de l’Ajuntament l’adopció de l’acord següent: 
 
L’Autoritat del Transport Metropolità, Consorci per a la coordinació del sistema 
metropolità de transport públic de l’àrea de Barcelona (ATM) té la finalitat, entre 
d’altres, de millorar substancialment la qualitat, l’eficàcia i l’eficiència de les 
xarxes de transport públic col·lectiu existents, mitjançant el sistema metropolità 
integrat de transport públic col·lectiu. Per aconseguir aquest objectiu es 
considera una peça essencial la integració tarifària. 
 
El Consell d’Administració de l’ATM, de 15/11/00, va aprovar el Projecte del 
sistema tarifari integrat a la regió metropolitana de Barcelona i altres acords 
dirigits a la posada en pràctica de la integració tarifària en l’àmbit de la RMB i 
es facultà al Director General per a la concertació de convenis amb els 
operadors i els Ajuntaments. 
 
En data 6 de juny de 2006, la Junta de Govern Local va aprovar signatura del 
conveni d’adhesió dels serveis urbans de la ciutat,  al sistema tarifari integrat 
de l’Autoritat del Transport Metropolità. 
 



 

 

Una vegada superada la implantació del sistema tarifari integrat actual i en 
atenció a la manifesta obsolescència tecnològica de la banda magnètica, l’ATM 
ha projectat la implementació d’un nou sistema tecnològic, tarifari i de gestió 
(“projecte T-Mobilitat”) amb l’objectiu d’incorporar les noves tecnologies i 
incrementar la utilització del transport públic. 

Aquest Projecte T-Mobilitat modificarà el sistema de transport actual en 
diferents àmbits: tecnològic, gestió i tarifari.  

Atesa aquesta modificació en el sistema tarifari, aquest Ple de l’Ajuntament 
acorda: 
 
“PRIMER. Aprovar l’addenda del conveni d’adhesió dels serveis urbans de la 
ciutat al sistema tarifari integrat de l’Autoritat del Transport Metropolità. 
 
SEGON. Facultar l’alcaldessa per a la signatura de tots els documents 
necessaris per a fer efectiu el present acord. “ 

 
 

ADDENDA AL CONVENI D’ADHESIÓ AL SISTEMA TARIFARI INTEGRAT  
 
 
A la ciutat de_________________, a_____ d’_________de 20__ 
 
 

REUNITS 
 
D’una part, l’Il·lm./la Il·lma. Sr/a. ____________________________, que actua en 
nom i representació de l’Ajuntament de___________ (en endavant Ajuntament o 
entitat), en la seva qualitat d’alcalde segons nomenament d’____ de_____ de___ 
20___, i en virtut de les atribucions que li confereix l’article 53.1 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.  
 
D’altra part, el Sr. Josep Anton Grau i Reinés, que actua en nom i representació de 
l’Autoritat del Transport Metropolità (en endavant ATM), en la seva qualitat de director 
general segons nomenament del Consell d’Administració de l’ATM de data 16 de 
gener de 2013, i en virtut de les atribucions que li confereix l’art. 13.f) dels Estatuts del 
Consorci, aprovats pel Decret 48/1997, de 18 de febrer, i modificats parcialment pels 
Decrets 151/2002, de 28 de maig, 288/2004, d’11 de maig i 97/2005, de 31 de maig. 
 
I de l’altra, el/la Sr/a._________________, com a _____________ de 
l’empresa_________________ (en endavant operador), prestatària de serveis de 
transport públic de titularitat de ________________________. 
 



 

 

Totes les parts es reconeixen representació i capacitat legal necessària per 
l’atorgament de la present addenda al Conveni d’adhesió____________________ i 
als efectes esmentats a continuació,   
 

MANIFESTEN 
 
I. L’ATM és un consorci interadministratiu de caràcter voluntari, creat el 1997, que té 
entre d’altres finalitats, millorar substancialment la qualitat, l’eficàcia i l’eficiència de les 
xarxes de transport públic col·lectiu existents, mitjançant el sistema tarifari integrat de 
transport públic col·lectiu.  
 
Els Estatuts de l’ATM li assignen, en coherència amb la finalitat esmentada, la funció 
d’articular la cooperació entre les administracions públiques titulars dels serveis de 
transport i de les infraestructures del transport públic col·lectiu de viatgers de l’àrea de 
Barcelona. Per aconseguir aquest objectiu es considera una peça essencial la 
integració tarifària. 
 
II. El Consell d’Administració de l’ATM, de 15 de novembre 2000, va aprovar el 
Projecte del Sistema Tarifari Integrat a la Regió metropolitana de Barcelona 
actualment implantat. 
 
Així mateix, en dita sessió s’adoptaren altres acords dirigits a la posada en pràctica de 
la integració tarifària en l’àmbit de la RMB i es facultà al Director general per a la 
concertació de convenis amb els operadors i les Administracions titulars dels serveis. 
 
III. A aquests efectes, en data________________, l’ATM, l’Ajuntament i 
l’empresa____________________van signar el preceptiu Conveni d’integració al 
Sistema Tarifari Integrat a la Regió metropolitana de Barcelona. 
 
IV. Una vegada superada la implantació del sistema tarifari integrat actual i en atenció 
a la manifesta obsolescència tecnològica de la banda magnètica, l’ATM ha projectat la 
implementació de un nou sistema tecnològic, tarifari i de gestió (“projecte T-Mobilitat”) 
amb l’objectiu d’incorporar les noves tecnologies i incrementar la utilització del 
transport públic.  

L’ATM es proposa establir un nou sistema de bitlletatge desenvolupat en tres nivells 
d’actuació:  

a) Un nou model tecnològic fonamentat en la incorporació de la tecnologia xip sense 
contacte en la venda i validació. Aquest xip incorporarà una aplicació pròpia de 
transport amb una arquitectura de seguretat, garantint la interoperabilitat en totes 
les seves vessants.  

 
b) Un nou model tarifari amb una política de preus amb descomptes en funció de l’ús, 

adaptant el preu del transport públic a la mobilitat real de cada ciutadà, on el 
ciutadà podrà escollir el sistema de pagament, si vol efectuar un prepagament 
(recàrrec de la targeta) o un post pagament (domiciliació bancària del rebut del 
transport). 

 



 

 

c) Un nou model de gestió respecte a la implantació, manteniment i operació, al 
resultar necessari gestionar en una única base de dades, la informació immediata 
de vendes, les validacions i també la creació d’uns centres de atenció al client per 
a resoldre totes les incidències de pèrdua de la targeta, de registre de la mateixa i 
de gestió de la informació del transport. 

 
V. Atesa la complexitat tècnica, jurídica i financera intrínseca en la implementació del 
nou sistema tecnològic, tarifari i de gestió, i als efectes de disposar d’un mecanisme 
flexible, especialment en relació a l’assignació de riscos, l’ATM va estimar com a 
solució més adequada la licitació d’un contracte de col·laboració entre el sector públic 
i el sector privat (en endavant “CPP”), d’acord amb allò establert en l’article 11 del 
Text refós del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, mitjançant el qual 
s’aprova el Text refós de la  Llei de Contractes del Sector Públic (en endavant 
“TRLCSP”).  
 
Així mateix, i d’acord amb allò establert en l’article 180.3 del TRLCSP, es va resoldre 
fer ús del procediment de diàleg competitiu, atès que el procediment obert o el 
restringit no permetria una adequada adjudicació del contracte de CPP per a la 
implantació del projecte T-Mobilitat i dels contractes que, en el seu cas, se’n derivin.  
 
VI. A aquests efectes, en sessió de data 13 de juliol de 2012, el Consell 
d’Administració de l’ATM va adoptar els següents acords:  
 

Primer.- APROVAR el projecte T-Mobilitat per a la implantació d’un nou sistema 
tecnològic, tarifari i de gestió. 
 
Segon.- INICIAR els tràmits per a la contractació de la T-Mobilitat en els termes i 
condicions que es recullen en el document anteriorment referenciat. 
 
Tercer.- AUTORITZAR el director general de l’ATM per a procedir a l’esmentada 
contractació, qui actuarà com a òrgan de contractació de la present licitació. 
Amb caràcter previ a l’adjudicació d’aquest contracte, el Consell d’Administració 
haurà d’informar favorablement respecte dels termes de la contractació i de la 
proposta d’adjudicatari. 
 
Quart.- AUTORITZAR igualment al director general de l’ATM, als efectes de 
contractar 
aquelles assistències tècniques que consideri necessàries per al correcte 
desenvolupament del projecte T-Mobilitat. 

 
VII. Atesa la multiplicitat d’agents implicats en la implantació del projecte T-Mobilitat, 
es considera necessari aplicar solucions innovadores tant des del punt de vista 
tecnològic com dels procediments de gestió i provisió de prestacions, incorporant les 
millors pràctiques que s’apliquen a organitzacions complexes. 
 
En aquest sentit, es considera indispensable que l’ATM, les Administracions titulars i 
els operadors, estableixin determinats pactes per a la implantació del projecte T-
Mobilitat.  
 



 

 

VIII. A l’empara de tot l’anteriorment exposat, i essent la voluntat de les parts la 
implantació del projecte T-Mobilitat en els nous termes del servei de transport prestat, 
acorden celebrar el present conveni que es regirà pels següents 
 

PACTES 
 

1.- Obligacions de l’ATM 
 
a) L’ATM a través del projecte T-Mobilitat procedirà a la instal·lació de l’equipament 

tecnològic necessari per a la gestió del nou sistema de bitlletatge intel·ligent basat 
en la tecnologia sense contacte o “contactless”, que doni suport, tant al nou model 
Tarifari Integrat, com al nou model de Gestió. L’adquisició d’aquest nou 
equipament s’efectuarà, durant tota la durada del contracte, a través de la societat 
adjudicatària de la licitació del Projecte.  

 
b) L’ATM es compromet, a la finalització de la instal·lació de l’equipament tecnològic 

necessari, al seu manteniment correctiu de 3r nivell. 
 
c) L’ATM es compromet, a facilitar les Claus per adaptar els títols propis de cada 

entitat o operador, al sistema de bitlletatge intel·ligent basat en la tecnologia sense 
contacte o “contactless”. 

 
2.- Obligacions de l’entitat o operador  
 
a) L’operador es compromet a inventariar i posar en coneixement de l’ATM els 

elements necessaris a instal·lar (nombre de validadores, sistema de gestió, 
oficines d’atenció a l’usuari...) de forma vinculant i amb caràcter previ a la 
implantació del projecte T-Mobilitat. Tots aquests elements aniran a càrrec de la 
societat adjudicatària de la licitació del Projecte.  

 
b) L’operador es compromet a sol·licitar a l’ATM amb una antelació mínima de sis 

mesos la variació (increments o decrements) de les necessitats d’equipaments per 
tal que pugui ser executada a través de la societat adjudicatària de la licitació del 
Projecte.   

 
c) L’entitat o l’operador es compromet a abonar, en relació als títols propis, la tarifa 

de gestió que es determini en l’adjudicació de la licitació del Projecte a l’ATM, a 
través de la Mesa de la Cambra. 

 
d) L’operador es farà càrrec directament del manteniment preventiu i correctiu de 1r i 

2n nivell. 
 
e) L’operador es compromet a retornar els elements instal·lats per a la implantació 

del projecte T-Mobilitat, en el cas que l’operador deixi de prestar el seu servei dins 
de l’àmbit del sistema integrat metropolità.  

 
3.- Altres consideracions 
 



 

 

Les parts acorden que, en cas que hi hagués qualsevol increment de necessitats 
d’aportació econòmica de l’Ajuntament a l’empresa de transport -derivat de la 
implantació de la tecnologia sense contacte-, s’establiran els mecanismes de 
compensació adients als efectes que l’impacte econòmic sigui neutre a les arques 
municipals. 
 
Llegit aquest document, el signen totes les parts, per triplicat, en el lloc i data de 
l’encapçalament. 
 
 
Finalitzades les intervencions es vota la proposta, la qual s’aprova per 
unanimitat dels presents (8 vots a favor de CiU, 5 vots del PSC, 2 del PP, 3 de 
la CUP i 2 d’ICV).  
 

 
  16. SERVEIS VIARIS I MOBILITAT. APROVACIÓ DEFINITIVA DE 

L’ORDENANÇA MUNICIPAL REGULADORA DE L’OCUPACIÓ DE 
LA VIA PÚBLICA AMB MOBILIARI D’ESTABLIMENTS 
COMERCIALS I DE RESTAURACIÓ. 

 
La presidenta de la Comissió Informativa de Serveis a la Ciutat proposa al Ple 
de l’Ajuntament l’adopció de l’acord següent: 
 
I. En data 6 de maig de 2013 el Ple de l’Ajuntament va aprovar inicialment 
l’ordenança reguladora de l’ocupació de la via pública amb mobiliari 
d’establiments comercials i de restauració. 
 
II. Aquest acord es va publicar en el BOPB i en el DOGC del dia 27 de maig de 
2013, així com en el tauler d’anuncis de la Corporació i en un diari de 
comunicació escrita. 
 
III. En dates 12/6/13 i 28/6/13 el senyor Jaume Martí, com a president del 
Gremi d’Hoteleria i Restauració de Vilanova i la Geltrú, entra dos escrits 
d’al·legacions respecte d’alguns articles d’aquesta ordenança. 
 
IV. El serveis tècnics municipals han elaborat un informe on es valoren les 
al·legacions plantejades pel Gremi d’Hoteleria i Restauració, informe que a 
continuació es transcriu íntegrament: 
 
INFORME RELATIU A LES AL·LEGACIONS PRESENTADES, DINS DE 
TERMINI, A L’ORDENANÇA REGULADORA DE L’OCUPACIÓ DE LA VIA 
PÚBLICA AMB MOBILIARI D’ESTABLIMENTS COMERCIALS I DE 
RESTAURACIÓ. 
 
Fets 



 

 

 
En data 12 de juny de 2013 i 28 de juny de 2013, el Sr. Jaume Martí Carbonell, 
com a president del Gremi d’Hoteleria i Restauració de Vilanova i la Geltrú 
entra en aquest Ajuntament escrits d’al·legacions a l’Ordenança Reguladora de 
l’Ocupació de la Via Pública amb Mobiliari d’Establiments Comercials i de 
Restauració amb núm. de registre d’entrada 2013015786/1 i 20130175581/1, 
respectivament, en els que proposa: 
 

a.  Article 7 Passeig del Carme i Passeig Marítim, punt 3. El mobiliari 
s’emmagatzemarà a dins ..., afegir si el titular de la llicència acredita ...// 
... cap tipus de mobiliari. 

b. Article 11 Terrasses a la calçada, 1. ha d’estar permès ... // ... pels 
diferents trams de carrer no podran superar el 20% d’ocupació de 
l’espai. I suprimir ... i en cap cas s’instal·laran dues terrasses juntes. 

c.  Article 11, punt 5. El mobiliari s’emmagatzemarà a dins ..., afegir Si el 
titular de la llicència acredita ... // ... cap tipus de mobiliari. 

d.  Article 11 punt 7. No s’autoritzaran terrasses en calçada a les vies 
següents: carrer de la Unió. 

e.  Article 19 La recollida d’elements i neteja de l’espai ocupat s’haurà de 
completar en un termini màxim de trenta (30) minuts des del tancament 
de la terrassa de l’1 d’octubre al 31 de maig i de quaranta cinc (45) 
minuts de l’1 de juny al 30 de setembre. 

f.  Article 20. afegir: Es podrà muntar part de la terrassa, tenint 
amuntegades la resta de taules i cadires contingudes en la llicència. 

g.  Pregunta si el comerç (perruqueria, salons de bellesa, ...) que podran fer 
degustacions, també podran tenir terrassa. 

h.  Al comptabilitzar els metres quadrats de la terrassa, consideren que no 
s’ha incloure l’espai ocupat pels arbres. 

 
Conclusions  
 
En la reunió de la comissió per la creació de l’Ordenança Reguladora de 
l’Ocupació de la Via Pública amb Mobiliari d’Establiments Comercials i de 
Restauració, formada per tècnics de la regidoria de Serveis Viaris, de la 
regidoria d’Urbanisme Obres i Habitatge i per un representant dels Serveis 
Jurídics de l’Ajuntament, celebrada el dia 5 de juliol de 2013, s’informa 
convenient: 
 
a. Acceptar l’al·legació i el redactat d’aquest punt queda: “El mobiliari 
s’emmagatzemarà a dins de l’establiment en les hores en què aquest romangui 
tancat i no es permetrà l’amuntegament d’elements de mobiliari fora de l’espai 
delimitat pels aprofitaments especials. Si el titular de la llicència acredita no 
tenir espai suficient per amuntegar el mobiliari en l’interior del local o a 
l’aprofitament especial en l’horari de tancament, l’Ajuntament, previ informe 



 

 

tècnic corresponent, podrà autoritzar l’amuntegament del mobiliari a la via 
pública. Durant el període de vacances de l’establiment, no podrà restar 
emmagatzemat a la via pública cap tipus de mobiliari”. 
 
b. Denegar l’al·legació de la proposta de variar, “no podran superar el 10% 
pel 20%”, per tal de no suprimir, en excés places d’estacionament de vehicles. 
Acceptar l’al·legació suprimir, en cap cas s’instal·laran dues terrasses juntes, 
quedant el redactat d’aquest punt “Ha d’estar permès l’estacionament de 
vehicles al carrer. Per aquest motiu el conjunt de les terrasses en calçada pels 
diferents trams de carrer no podran superar el 10% d’ocupació de l’espai i en 
cap cas s’instal·laran més de dues terrasses contigües. En el cas de que 
s’autoritzi la instal·lació de dues terrasses contigües, hauran de respectar els 
mateixos criteris estètics, segons informe tècnic corresponent. 
 
c. Denegar l’al·legació ja que en el cas de la terrassa més gran es tractaria 
d’emmagatzemar 4 taules amb les corresponents cadires i es considera que tot 
bar que tingui llicència per l’activitat de bar ha de ser un local amb prou cabuda 
per aquest material. 
 
d. Denegar l’al·legació autoritzar terrasses en el carrer de la Unió donat que 
es tracta d’una de les vies principal de la ciutat que suporta una gran quantitat 
de tràfic. 
 
e. Denegar l’al·legació l’ampliació horària de quinze (15) minuts per la 
recollida i neteja de l’espai ocupat de l’1 de juny al 30 de setembre. En primer 
lloc per que la normativa aplicable per aquest tipus d’activitats contempla els 
trenta (30) minuts que recull la proposta d’ordenança, i en segon lloc per que 
es triga el mateix temps en recollir la terrassa en estiu que en hivern.  
 
f. Acceptar l’al·legació, quedant el text “No utilitzar la via pública per 
emmagatzemar més taules i cadires de les que estiguin contingudes en la 
llicència. Es podrà muntar part de la terrassa tenint amuntegades la resta 
de taules i cadires contingudes en la llicència durant l’horari d’obertura 
de l’establiment”. 
 
g. Els comerços als que se’ls hi pot autoritzar terrasses són aquells que 
compleixen amb l‘ordenança i estan en possessió de la llicència corresponen 
de bar.  
 
h. Quan s’autoritza una terrassa no es comptabilitzen, ni l’ocupació dels arbres 
ni la dels escocells.  
 
 
 



 

 

Fonaments de dret 
 
- Constitució Espanyola. 
- Articles 4.1.a), 22.2.d), 25.2 , 49, 56, 65.2, 70.2, 84.1.a) i 139 de la Llei 

7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local.. 
- Llei Articles 51, 52, i 86 de la Llei 30/1992, de  26 de novembre, de règim 

jurídic de les Administracions públiques i del procediment administratiu 
comú 

- Articles 8.1.a), 52.2 d), 66.3, 145, 178 i 179, i 237 del Text refós de la llei 
municipal i de règim local de Catalunya (aprovat per DL 2/2033, de 28 
d’abril) 

- Articles 55.1.a) i 58 a 66 del Reglament d’obres, activitats i serveis de les 
entitats locals de Catalunya, aprovat per Decret 179/1995, de 13 de juny. 

 
Vist l’informe tècnic i l’informe jurídic incorporats a l’expedient. 
 
Vista la proposta d’ordenança municipal reguladora de l’ocupació de la via 
pública amb mobiliari d’establiments comercials i de restauració, i els informes 
tècnic i jurídic incorporats a l’expedient que resolt les al·legacions, aquest Ple 
de l’Ajuntament acorda: 
 
“PRIMER. Resoldre les al·legacions formulades pel senyor Jaume Martí 
Carbonell, en representació del Gremi d’Hoteleria i Restauració, d’acord amb el 
següent: 
 
a. Acceptar l’al·legació i el redactat d’aquest punt queda: “El mobiliari 

s’emmagatzemarà a dins de l’establiment en les hores en què aquest 
romangui tancat i no es permetrà l’amuntegament d’elements de mobiliari 
fora de l’espai delimitat pels aprofitaments especials. Si el titular de la 
llicència acredita no tenir espai suficient per amuntegar el mobiliari en 
l’interior del local o a l’aprofitament especial en l’horari de tancament, 
l’Ajuntament, previ informe tècnic corresponent, podrà autoritzar 
l’amuntegament del mobiliari a la via pública. Durant el període de 
vacances de l’establiment, no podrà restar emmagatzemat a la via pública 
cap tipus de mobiliari”. 

 
b.  Denegar l’al·legació de la proposta de variar, “no podran superar el 10% 

pel 20%”, per tal de no suprimir, en excés places d’estacionament de 
vehicles. Acceptar l’al·legació suprimir, en cap cas s’instal·laran dues 
terrasses juntes, quedant el redactat d’aquest punt “Ha d’estar permès 
l’estacionament de vehicles al carrer. Per aquest motiu el conjunt de les 
terrasses en calçada pels diferents trams de carrer no podran superar el 
10% d’ocupació de l’espai i en cap cas s’instal·laran més de dues terrasses 
contigües. En el cas de que s’autoritzi la instal·lació de dues terrasses 



 

 

contigües, hauran de respectar els mateixos criteris estètics, segons 
informe tècnic corresponent. 

 
c.  Denegar l’al·legació ja que en el cas de la terrassa més gran es tractaria 

d’emmagatzemar 4 taules amb les corresponents cadires i es considera 
que tot bar que tingui llicència per l’activitat de bar ha de ser un local amb 
prou cabuda per aquest material. 

 
d.  Denegar l’al·legació autoritzar terrasses en el carrer de la Unió donat que 

es tracta d’una de les vies principal de la ciutat que suporta una gran 
quantitat de tràfic. 

 
e.  Denegar l’al·legació l’ampliació horària de quinze (15) minuts per la 

recollida i neteja de l’espai ocupat de l’1 de juny al 30 de setembre. En 
primer lloc per que la normativa aplicable per aquest tipus d’activitats 
contempla els trenta (30) minuts que recull la proposta d’ordenança, i en 
segon lloc per que es triga el mateix temps en recollir la terrassa en estiu 
que en hivern.  

 
f.  Acceptar l’al·legació, quedant el text “No utilitzar la via pública per 

emmagatzemar més taules i cadires de les que estiguin contingudes en la 
llicència. Es podrà muntar part de la terrassa tenint amuntegades la 
resta de taules i cadires contingudes en la llicència durant l’horari 
d’obertura de l’establiment”. 

 
g.  Els comerços als que se’ls hi pot autoritzar terrasses són aquells que 

compleixen amb l‘ordenança i estan en possessió de la llicència 
corresponen de bar.  

 
h.  Quan s’autoritza una terrassa no es comptabilitzen, ni l’ocupació dels 

arbres ni la dels escocells.  
 
SEGON. Aprovar definitivament l’Ordenança municipal reguladora de 
l’ocupació de la via pública amb mobiliari d’establiments comercials i de 
restauració, segons text que s’adjunta al present acord.  
 
TERCER.  Publicar al tauler d’Edictes de la Corporació i al Butlletí Oficial de la 
Província el text dels acords plenaris adoptats, així com el text íntegre de 
l’ordenança, i al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya la referència del 
BOP on s’hagi fet la publicació municipal anteriorment esmentada.” 
 
 

ORDENANÇA REGULADORA DE L’OCUPACIÓ 
DE LA VIA PÚBLICA AMB MOBILIARI 

D’ESTABLIMENTS COMERCIALS I DE RESTAURACIÓ 
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Article 7. Passeig del Carme i passeig Marítim 
Article 8.  Plaça de la Vila 
Article 9.  Resta de l’Eixample Central 
Article 10.   Nucli històric: Vilanova Vella i la Geltrú 
Article 11.   Terrasses en calçada 
 
 
CAPÍTOL III. CONDICIONS DELS ELEMENTS  

 

Article 12.   Integració amb l’entorn 
Article 13. Taules i cadires  
Article 14.    Elements de coberta  
Article 15.    Jardineres i gelosies       
Article 16.    Estufes i/o aparells climatitzadors 
Article 17.   Contaminació acústica 
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EXPOSICIÓ DE MOTIUS 
 
 
En els darrers anys, Vilanova i la Geltrú ha incrementat de manera significativa el 
nombre d’activitats dutes a terme a l’aire lliure. Mercadals, fires i rues de diverses 
característiques han aprofitat el clima suau de la comarca per proliferar. Per una altra 
banda, la promulgació de normativa específica com la llei anti-tabac i l’aparició de 
noves formes d’ocupació de l’espai públic (com les tarimes en calçada o els cossos 
tancats) ha provocat un increment de les demandes d’ocupació de la via pública per 
part dels establiments de restauració de tot el municipi. 
 
Tot això s’uneix a la voluntat de l’Ajuntament de regular situacions com els 
aprofitaments especials dels espais de la via pública per part de determinats 
establiments de restauració. 
 
La convivència de totes les circumstàncies esmentades amb la situació econòmica 
actual ha fet palesa la necessitat d’afrontar una normativa específica per regular de 
forma objectiva i tècnica tant les noves situacions d’ocupació de la via pública 
esmentades com les ocupacions tradicionals, per garantir, d’una banda, la facilitació 
d’assentaments d’establiments comercials a l’espai públic i, d’altra, un ús acurat i 
racional de l’espai públic que no impedeixi ni dificulti la proliferació de la resta 
d’activitats al carrer. 



 

 

 
Aquesta ordenança, per tant, neix amb un triple objectiu: 
 
i) El primer objectiu consisteix en endreçar l’espai públic mitjançant la regulació de les 
terrasses d’establiments de restauració, fent especial èmfasi en la seva dimensió, 
situació, mobiliari i elements auxiliars. En aquest sentit, es pretén dotar de racionalitat 
a l’ocupació de la via pública per terrasses d’establiments de restauració vinculant la 
seva autorització amb criteris tècnics de caire objectiu i basats en un principi 
d’autoritzar, amb caràcter general i únicament amb determinades excepcions, la 
instal·lació de terrasses davant de la façana de l’establiment de referència. 
 
ii) El segon objectiu que busca aquesta ordenança és facilitar, en la mesura del 
possible i sota un principi de racionalitat, l’assentament d’establiments de restauració 
que permeti generar un clima propici per a l’aparició d’iniciatives de caire empresarial 
que generin, per una banda, llocs de treball al municipi per reactivar l’economia i, per 
una altra, una xarxa d’establiments atractiva i equilibrada per a la promoció de la 
ciutat. 
 
iii) En tercer lloc, i vinculat als dos objectius anteriors, la redacció d’aquesta ordenança 
garanteix l’accessibilitat entre establiments i via pública del municipi, promocionant i 
garantint la lliure circulació i el correcte gaudi de l’espai públic per part de la 
ciutadania. 
 
De la conjugació d’aquests tres objectius neix la present ordenança que s’articula en 
set capítols:  
 

• Un primer capítol que recull les disposicions generals prèvies i necessàries per 
a la correcta interpretació de la resta de l’ordenança.  

 
• Un segon capítol que estableix les normes de localització de les terrasses, 

dividit en dues seccions: la primera relativa a les normes comunes de 
localització, i la segona relativa a les normes particulars de cada una de les 
zones del municipi que es creu mereixen un tractament especial per les seves 
especials circumstàncies.  

 
• El Capítol III recull les condicions dels diferents elements existents en les 

terrasses. 
 

• El Capítol IV estableix disposicions relatives als horaris.  
 

• El Capítol V les normes relatives al compliment de l’ordenança.  
 

• El Capítol VI recull un seguit de disposicions relatives a la concessió de les 
llicències d’ocupació i el seu tractament. 

 
• I en el Capítol VII es recull el règim sancionador pels eventuals incompliments 

de l’ordenança.  
 



 

 

• L’última part de l’ordenança recull una disposició addicional, una transitòria, 
una derogatòria i una final. 

 
 
CAPÍTOL I. Disposicions generals 
 
Article 1. Àmbit d’aplicació 
 
L’àmbit d’aplicació d’aquesta ordenança és el terme municipal de Vilanova i la Geltrú. 
 
Article 2. Objecte 
 
1. La present ordenança té per objecte la regulació i les condicions necessàries per a 
l’autorització o denegació de l’ocupació en sòl públic (voravia, passeig, plaça, etc.) 
mitjançant una terrassa o similar al servei d’establiments comercials i de restauració.  
 
2. A aquest efecte, s’entendrà per terrassa l’espai públic o privat ubicat en un lloc 
obert i de lliure circulació destinat a acollir instal·lacions annexes a un establiment i on 
es col·loca mobiliari al seu servei. 
 
3. Queden excloses d’aquesta regulació les ocupacions sol·licitades amb motiu de 
festes de barri i d’altres festes d’interès general per a la ciutat que, en tot cas, no 
podran ser superiors a 20 dies consecutius. Aquestes ocupacions es regiran pel 
procediment general d’autorització d’ocupació del domini públic. 
 
Article 3. Classificació de conceptes 
 
 
3. A. MOBILIARI DE L’ESTABLIMENT 
  
• Taules i cadires.  
 
• Elements supletoris d’establiments tipus: ferreteries, botigues de material de 
platja, fruiteries, floristeries, etc, que instal·lin botes de vi, mobiliari auxiliar de 
restauració, arbres, elements nadalencs, jardineres, etc. 
 
• Mobiliari auxiliar propi de l’activitat: (i) Elements publicitaris, cendrers, 
papereres, etc, (ii) Elements de l’establiment com: moquetes, catifes, rampes 
col·locades a la via pública per l’establiment, (iii) Estufes i/o aparells climatitzadors, (iv) 
para-sols, etc. 
 
• Elements auxiliars de reclam, com aparells d’atracció infantil i màquines 
expenedores, pissarres ... 
 
3. B. TARIMES A LA CALÇADA 
 
3.C. COSSOS TANCATS 
 
• Terrasses tancades. 



 

 

 
• Aprofitaments especials. 
 
CAPÍTOL II. Localització de les ocupacions 
 
Secció primera. Normes comunes 
 
Article 4. Normes comunes 
 
La instal·lació de mobiliari a la via pública haurà de complir, en tot cas, les condicions 
següents: 
 
a)  Com a regla general l’ocupació es realitzarà davant de la façana de l’establiment a 

què estigui vinculada. 
 

Excepcionalment:  
 

1.  Cas que un establiment doni a un vial on no sigui possible realitzar 
l’ocupació de la via pública, l ’ocupació es podrà fer  en un emplaçament 
proper que compleixi la resta de condicions exigides en aquesta ordenança, 
les normes sanitàries pertinents, així com qualsevol altra normativa vigent.  

 
2. Quant a les terrasses situades davant de l’establiment, es podrà  autoritzar  

una  ocupació  longitudinal  major  a  la  façana  de l’establiment, sense 
perjudici d’allò establert en l’article 27 d’aquesta ordenança. 

 
b) No es podrà ocupar més superfície de l’assenyalada en la llicència, que faculta 

únicament la instal·lació del mobiliari que s’especifiqui en ella. 
 
c)  L’ocupació haurà de garantir un espai lliure mínim d’1,80 m (excepcionalment 1,50 

m)  per al pas de vianants, a comptar des de la façana de l’edifici fins a la línia 
d’inici de la terrassa.  

 
 Tanmateix, per garantir el respecte als recorreguts d’accessibilitat, per a la 

concessió de la llicència es preveuran per part dels tècnics municipals, els espais 
lliures pertinents entre terrasses o en la mateixa terrassa amb les mateixes 
distàncies esmentades al paràgraf anterior.  

 
d)  L’espai ocupat amb mobiliari haurà de distar, com a mínim, 0,40 m del límit entre 

la vorera i la calçada.  
 
 En tots els casos es respectaran els arbres, els escossells, el mobiliari urbà i els 

itineraris de vianants, i no podran perjudicar el normal desenvolupament dels 
treballs de manteniment i de reparació dels serveis instal·lats en les vies públiques 
tals com el clavegueram, l’enllumenat públic, llocs enjardinats, parades i 
marquesines de transport públic, contenidors de recollida selectiva, etc.  

 
e)  A les places i als espais públics, l’emplaçament del mobiliari no podrà alterar la 

normal utilització de l’espai per a esbarjo i joc d’infants. L’ocupació de les places 



 

 

de la ciutat es veurà limitada a nivell general per a la totalitat dels establiment que 
s’hi hagin d’instal·lar, a un màxim del 40% de la superfície total, i la seva disposició 
física respectarà les formes i dimensions que determinin els informes tècnics 
corresponents i els plànols orientatius continguts en aquesta ordenança  (Annex I). 

 
f)  La disposició del mobiliari de les terrasses permetrà sempre l’evacuació i accés 

dels edificis o locals davant dels quals es troben les taules i cadires i altres 
elements. Es garantirà l’accessibilitat en totes les circumstàncies.  

 
g)  No es podran ocupar els espais situats davant dels passos de vianants, les 

parades d’autobús i entrades i sortides de vehicles amb llicència. 
 
h)  No es podrà autoritzar l’ocupació sobre superfícies destinades a jardí ni sobre la 

calçada, llevat d’aquells carrers contemplats en aquesta ordenança. 
 
i)  Sempre que per criteris tècnics es consideri pertinent, i a sol·licitud de l’interessar, 

la llicència d’ocupació podrà delimitar la zona ocupada per terrasses amb element 
mòbils i fàcilment enretirables,  com testos o jardineres que s’hauran de posar dins 
de la zona autoritzada i hauran de complir les característiques que s’indiquen en el 
Capítol III d’aquesta ordenança. 

 
j)    Les ocupacions permetran la visibilitat d’entrada i sortida dels passos de vianants i 

entrades i sortides de vehicles amb llicència. 
 
k)  L’autorització de l’ocupació de la via pública als voltants dels monuments 

historicoartístics es farà amb les garanties necessàries per evitar que tinguin un 
efecte negatiu sobre aquests. 

 
l)  No s’autoritzaran, a partir de l’entrada en vigor, de què la instal·lació de qualsevol 

tipus d’aprofitament especial de la via pública que comporti cossos tancats o la 
instal·lació fixa d’elements de qualsevol tipus en la via pública. 

 
Secció segona. Normes particulars 
 
Article 5. Carrers de calçada única, places i illes de vianants 
 
1. S’autoritzaran terrasses quan aquestes estiguin adossades a la façana de 
l’establiment. En el cas de places, se situaran de la forma més propera possible a la 
façana o de conformitat a allò establert en els plànols recollits a l’Annex I d’aquesta 
ordenança. 
 
2. Únicament s’autoritzarà l’ocupació de la via pública en carrers superiors als 7 
metres d’amplada o, en el cas de carrers d’amplada inferior, quan hi hagi circulació 
restringida i s’autoritzi pels serveis tècnics municipals corresponents. 
 
Article 6.   Rambla Principal i rambla de la Pau 
 
1. Les terrasses tindran una fondària màxima de 4 metres a la rambla Principal i a la 



 

 

rambla de la Pau, a comptar des de l’inici del paviment central. Quan no existeixi 
paviment central, la col·locació de les terrasses haurà de respectar un mínim de 3,5 m 
entre la façana i l’inici de la terrassa per garantir el trànsit rodat. 
 
2. En tot cas, a l’alçada dels carrers de vianants perpendiculars a la rambla que vagin 
a parar-hi, es preveurà un espai suficient per garantir el pas de la totalitat del flux de 
gent que pugui circular pels esmentats carrers i que s’incorpori a la rambla. Aquest 
espai de la rambla tindrà, com a mínim, l’amplada corresponent a l’amplada del carrer 
de vianants perpendicular que hi arribi.  
 
3 .  El mobiliari que ocupi la via pública haurà de complir els requeriments determinats 
en el Capítol III d’aquesta ordenança. En aquesta zona no s’admetran els tancaments 
de les terrasses amb gelosies ni jardineres. 
 
4. El mobiliari s’emmagatzemarà dins de l’establiment en les hores en què aquest 
romangui tancat sempre que sigui possible. No es permetrà l’amuntegament 
d’elements de mobiliari a la via pública que no estiguin autoritzats.  Els titulars de 
l’activitat estaran obligats a retirar el mobiliari de l’espai públic en el període de 
vacances. 
 
5. Els colors que predominaran en els tendals d’aquesta zona als tendals seran els 
tons crus i no estridents. 
 
Article 7.   Passeig del Carme i passeig Marítim 
 
1.  Es podrà autoritzar una franja per a taules i cadires al voltant de tots els elements 
d’aprofitament especial preexistents, i fins a la superfície equivalent d’un mòdul més, 
com a terrassa adossada als esmentats aprofitaments en aquells que ho permetin per 
la seva ubicació, respectant en tots els casos la normativa d’accessibilitat vigent i 
l’alineació dels mòduls. 
 
2. El mobiliari auxiliar propi de l’activitat s’haurà d’ubicar a l’interior dels espais 
d’aprofitament especial preexistents o adossat a la façana de l’establiment sempre 
que així ho permeti la llicència.  
 
3. El mobiliari s’emmagatzemarà a dins de l’establiment en les hores en què aquest 
romangui tancat i no es permetrà l’amuntegament d’elements de mobiliari fora de 
l’espai delimitat pels aprofitaments especials. Si el titular de la llicència acredita no 
tenir espai suficient per amuntegar el mobiliari en l’interior del local o a l’aprofitament 
especial en l’horari de tancament, l’Ajuntament, previ informe tècnic corresponent, 
podrà autoritzar l’amuntegament del mobiliari a la via pública. Durant el període de 
vacances de l’establiment, no podrà restar emmagatzemat a la via pública cap tipus 
de mobiliari. 
 
4. Els aprofitaments especials preexistents hauran de seguir els criteris que 
s’estableixin per part de l’Ajuntament en relació a la seguretat i manteniment per 
assegurar el seu estat en condicions òptimes, així com a la normativa d’accessibilitat 
de referència. 
 



 

 

5.  El mobiliari que ocupi la via pública haurà de complir amb els requeriments 
determinats al Capítol III d’aquesta ordenança. 
 
6. Els colors dels tendals que predominaran en aquesta zona seran els tons crus, 
blaus i blancs i no estridents. 
 
Article 8.   Plaça de la Vila 
 
1. Les terrasses es disposaran en les zones més properes a les façanes i hauran de 
complir les característiques que s’indica al Capítol III d’aquesta ordenança. No es 
permetrà col·locar cap tipus de mobiliari a sota de la zona porxada. Les terrasses 
s’instal·laran, únicament, al lateral corresponent davant de les porxades. 
No es permetrà ocupar el paviment central de la plaça ni el mòdul central de la façana 
de l’Ajuntament.  
 
2. El mobiliari auxiliar propi de l’activitat s’haurà d’ubicar a l’interior de l’espai 
autoritzat. En aquesta zona no s’admetran els tancaments de les terrasses amb 
gelosies ni jardineres. 
 
3. El mobiliari s’emmagatzemarà a dins de l’establiment en les hores en què aquest 
romangui tancat i no es permetrà l’amuntegament d’elements de mobiliari a la via 
pública. Si el titular de la llicència acredita no tenir espai suficient per amuntegar el 
mobiliari en l’interior del local en l’horari de tancament, l’Ajuntament, previ informe 
tècnic corresponent, podrà autoritzar l’amuntegament del mobiliari a la via pública. 
Durant el període de vacances de l’establiment, no podrà restar emmagatzemat a la 
via pública cap tipus de mobiliari. 
 
4 .  El mobiliari que ocupi la via pública haurà de complir amb els requeriments 
determinats en el Capítol III d’aquesta ordenança. 
   
5. Els colors que predominaran en els tendals en aquesta zona seran els tons crus i 
no estridents. 
 
Article 9.   Resta de l’Eixample Central 
 
1. El mobiliari que ocupi la via pública haurà de complir amb els requeriments 
determinats en el Capítol III d’aquesta ordenança. En aquesta zona no s’admetran els 
tancaments de les terrasses amb gelosies ni jardineres. 
 
2. El mobiliari s’emmagatzemarà a dins de l’establiment en les hores en que aquest 
romangui tancat i no es permetrà l’amuntegament d’elements de mobiliari a la via 
pública. Si el titular de la llicència acredita no tenir espai suficient per amuntegar el 
mobiliari en l’interior del local en l’horari de tancament,  l’Ajuntament, previ informe 
tècnic corresponent, podrà autoritzar l’amuntegament del mobiliari a la via pública. 
Durant el període de vacances de l’establiment no podrà restar emmagatzemat a la 
via pública cap tipus de mobiliari. 
 
3. Els colors que predominaran en els tendals en aquesta zona seran els tons 
granatosos i no estridents. 



 

 

 
Article 10. Nucli històric 
 
1. El nucli històric està format per la Vilanova Vella i la Geltrú, tal com consta definit en 
el plànol que s’adjunta com a Annex III d’aquesta ordenança, en tots aquells àmbits 
que no estiguin expressament recollits en aquesta ordenança com a zones de 
tractament particular. 
 
2 .  El mobiliari que ocupi la via pública haurà de complir amb els requeriments 
determinats en el Capítol III d’aquesta ordenança. En aquesta zona no s’admetran els 
tancaments de les terrasses amb gelosies ni jardineres. 
 
3. El mobiliari s’emmagatzemarà a dins de l’establiment en les hores en què aquest 
romangui tancat i no es permetrà l’amuntegament d’elements de mobiliari a la via 
pública. Si el titular de la llicència acredita no tenir espai suficient per amuntegar el 
mobiliari en l’interior del local en l’horari de tancament, l’Ajuntament, previ informe 
tècnic corresponent, podrà autoritzar l’amuntegament del mobiliari a la via pública. 
Durant el període de vacances de l’establiment, no podrà restar emmagatzemat a la 
via pública cap tipus de mobiliari. 
 
4. Els colors que predominaran en el tendals en aquesta zona seran els tons crus i 
ocres, permetent-se els tons negres a la zona de la Geltrú, essent, en tot cas, colors 
no estridents. 
 
Article 11. Terrasses a la calçada 
  
1.  Les terrasses a la calçada han aparegut com una realitat facilitadora del 
sosteniment econòmic de l’establiment. Quan no sigui possible efectuar l’ocupació 
amb taules i cadires damunt la vorera, previ informe favorable dels Serveis Tècnics 
municipals i atenent a criteris  d’uniformitat  del vial i accessibilitat, es podrà autoritzar 
l’ocupació de la calçada situada enfront de l’establiment de pública concurrència per 
mitjà de tarimes de fusta, desmuntables i que garanteixin l’estabilitat necessària per a 
un ús públic, sempre que es compleixin de forma acumulativa  els requisits següents: 
 

• La banda del carrer on es pretengui la instal·lació d’una terrassa en calçada 
haurà de tenir una vorera mínima de 90 cm. 

 
• S’haurà de mantenir, en tot cas, un carril de circulació amb una amplada 

mínima de 3,50 m per a carrers d’un únic carril i per a aquells carrers amb més 
d’un carril s’afegiran un mínim de 3 metres per cada carril addicional. 

 
• Ha d’estar permès l’estacionament de vehicles al carrer. Per aquest motiu el 

conjunt de les terrasses en calçada pels diferents trams de carrer no podran 
superar el 10% d’ocupació de l’espai i en cap cas s’instal·laran més de dues 
terrasses contigues. En el cas de que s’autoritzi la instal·lació de dues 
terrasses contigües, hauran de respectar els mateixos criteris estètics, segons 
informe tècnic corresponent. 

 
• No hi ha d’haver places d’aparcament  reservades  a minusvàlids, zones 



 

 

reservades per a la càrrega i descàrrega, zones d’aparcament en bateria o 
altres tipus de reserva en l’espai que es pretén ocupar. Amb la sol·licitud de 
terrasses en calçada, els Serveis Tècnics estudiaran la possibilitat de modificar 
les zones esmentades per a un millor aprofitament de l’espai, a càrrec del 
sol·licitant. 

 
• La seva disposició física i col·locació respectarà en tot moment el trànsit rodat, 

no comprometent en cap cas la seguretat vial. 
 

• La instal·lació de la terrassa haurà de permetre la normal circulació de les 
aigües d’escorrentia i la neteja i manteniment del sistema de sanejament 
municipal. 

 
2. La profunditat màxima a ocupar serà d’1,80 m i, en tot cas, s’ha de garantir que la 
vorera quedi totalment lliure per al pas de vianants i la no ocupació dels carrils de 
circulació de la calçada.  
 
3. L’amplada màxima a ocupar serà de 6 m quan l’establiment tingui una façana 
inferior a 5 m, i com a màxim 8 m quan l’amplada de la façana de l’establiment sigui 
superior a 5 m.  
 
4 .  El mobiliari que ocupi les terrasses en calçada haurà de complir els requeriments 
determinats en el Capítol III d’aquesta ordenança. 
 
5. El mobiliari s’emmagatzemarà a dins de l’establiment en les hores en què aquest 
romangui tancat i no es permetrà l’amuntegament d’elements de mobiliari a la tarima. 
 
6.  Caldrà complir els criteris tècnics establerts en l’Annex II d’aquesta Ordenança: 
Condicions sobre el disseny de la implantació de les terrasses en calçada, amb el seu 
corresponent model de barana. 
 
7. No s’autoritzaran terrasses en calçada en les vies principals següents: carrer de la 
Unió, carrer de Josep Coroleu i rambla de Salvador Samà.   
 
8. Les terrasses en calçada hauran d’estar sempre situades davant de l’establiment i 
al mateix costat del carrer, excepte si hi ha acord entre les parts, de conformitat amb 
l’article 27.4 d’aquesta ordenança. 
 
 
CAPÍTOL III. Condicions dels elements 
 
Article 12. Integració amb l’entorn 
 

1. Les  instal·lacions  dels  elements  mobiliaris objecte  d’aquesta  ordenança han 
d’integrar-se adequadament  amb  l’entorn  en  el  qual  se  situïn.  La  seva  
instal·lació  no  podrà malmetre el paviment, evitant els colors estridents. 
 
2. En les zones subjectes a les normes particulars d’aquesta ordenança no s’admetrà  



 

 

mobiliari on el contingut publicitari sigui el seu tret més distintiu.  
En la resta de zones de la ciutat, s’admetrà la publicitat de marques comercials en els 
elements objecte d’aquesta ordenança. No obstant això, la publicitat no pot ocupar 
més del 50% de la superfície on apareix.   
 

3. S’evitarà la instal·lació de qualsevol element que pugui generar perill per a les 
persones amb mobilitat reduïda, i el seu disseny i ubicació garantiran especialment la 
seva accessibilitat. 

 

4. No s’admetran, en cap cas, tancaments de cap tipus en la via pública, més enllà 
dels ja preexistents a l’entrada en vigor de la present ordenança. 

 
5. Tots els elements que ocupin la via pública hauran de tenir caràcter de temporalitat 
com a norma general per tal que, fora de l’horari de funcionament de l’activitat, es 
puguin recollir tots els materials en l’interior dels respectius establiments. Si el titular 
de la llicència acredita no tenir espai suficient per amuntegar el mobiliari en l’horari de 
tancament, en l’interior del local, l’Ajuntament, previ informe tècnic corresponent, 
podrà autoritzar l’amuntegament del mobiliari en la via pública. Durant el període de 
vacances de l’establiment no podrà restar emmagatzemat a la via pública cap tipus de 
mobiliari. 

 
6. Tots els elements que es col·loquin a la terrassa hauran d’estar degudament 
inclosos i detallats en la corresponent llicència. No es podrà instal·lar cap element que 
no estigui expressament inclòs en la llicència d’ocupació pertinent. 
 
7. Els elements de mobiliari autoritzats no es disposaran, en cap cas, de forma que 
conformin un tancament de la terrassa. 
 
Article 13. Taules i cadires 
 
1. Les  taules  i  cadires  seran  apilables  i  del  material  menys  sorollós  possible  i 
incorporaran proteccions de goma per evitar el contacte entre elles quan s’hagin 
d’apilar. Alhora, disposaran de tacs de goma per evitar el contacte directe de les parts 
metàl·liques amb el sòl. 
 
2. En les zones subjectes a les normes particulars d’aquesta ordenança,  no 
s’autoritzaran taules i cadires amb estructura de material tipus plàstic o resina de 
baixa qualitat, i els materials hauran de ser perdurables (acer inoxidable o galvanitzat, 
alumini, fusta tropical o tractada AC, polipropilè d’alta qualitat, fenòlics, etc.). 
 
Article 14. Elements de coberta 
 
 
1. Podran instal·lar-se para-sols desmuntables i enretirables. 
 
2. Els para-sols seran plegables i estaran a una alçada mínima de 2,20 m. La seva 
coberta serà de lona o similar, dels colors establerts en cada una de les zones subjectes a 



 

 

les normes particulars d’aquesta ordenança, i de qualsevol altre color a la resta de la ciutat. En 
la mesura del possible, els para-sols que s’autoritzin hauran d’ésser fabricats amb materials 
que absorbeixin el soroll. 
 
3. La projecció en  planta  dels  para-sols no  sobrepassarà els  límits  de  la  
superfície destinada a terrassa o tarima. 
 
4. Podran anar sustentats en peus autònoms o ancorats al paviment llevat, en 
aquest cas, en  aquells trams de vies públiques que comptin amb aparcament 
soterrani o altres instal·lacions soterrades que ho impedeixin. 
 
L’ancoratge  necessita  la  prèvia  autorització expressa  i el compliment estricte de  
les característiques que assenyalin els Serveis Tècnics municipals. 
L’ancoratge s’executarà de forma que durant les retirades temporals quedi protegit 
amb una tapa metàl·lica o similar. En cas que la retirada sigui definitiva caldrà reposar 
el paviment d’origen. 
 
5. Si la llicència comporta l’ancoratge del para-sol o para-sols en el paviment, es 
dipositarà una fiança de 100 €/element que respondrà a la correcta restitució del 
paviment el dia que es retirin. 
 
Article 15. Jardineres i gelosies 
 
1.  Els testos o jardineres seran de fusta, fosa, resina o similar i tindran el marcatge 
CE assimilable. 
 
2. El conjunt de test i plantació tindrà una amplada màxima de 0,50 m i 1,20 m 
d’alçada. 
 
3.  S’admetrà la col·locació d’aquests elements quan estiguin recollits en la llicència. 
 
4. Les gelosies o mampares tindran una alçada màxima d’1,20 m, garantint la 
visibilitat a través seu amb materials tipus vidre, metacrilat o similars. La base podrà 
ser opaca, amb una alçada màxima de 0,40 m. 
 
5. Aquests elements es col·locaran dins de la zona autoritzada i només en els laterals 
de la terrassa, havent-se de retirar de l’espai públic en finalitzar l’horari de l’activitat. 
 
Article 16. Estufes i/o aparells de climatització 
 
 
1. Aquests aparells seran d’exterior, hauran d’estar homologats i la seva  estructura 
estarà protegida amb una carcassa o similar que impedeixi la manipulació dels 
elements que contenen gas, si fos el cas. 
 
2. L’interessat haurà de disposar d’extintors de pols ABC, eficàcia 21A-113B, en un 
lloc fàcilment accessible i d’un  contracte  amb  una  empresa  subministradora  per al 
subministrament  de  gas  en  les  estufes.  Serà responsabilitat del llicenciatari el 
manteniment del corresponent certificat d’instal·lador acreditatiu de les bones 
condicions de la instal·lació, mantenint l’esmentat certificat en tot moment a disposició 
de l’Ajuntament. 
 



 

 

3. No es podrà autoritzar la instal·lació a menys de 2 m de la línia de façana dels 
immobles ni d’altres elements, com ara arbres, fanals, etc. 
 
4. Només s’admetrà una estufa com a màxim per cada quatre taules autoritzades. 
Igual que la resta d’elements, s’hauran de retirar diàriament de la via pública. 
 
5. La temporada en què es podran col·locar les estufes a la via publica serà la 
compresa entre els mesos d’octubre a abril. 
 
6. Tanmateix, sempre que ho autoritzi la llicència, es podran instal·lar altres elements 
de climatització tals com polvoritzadors d’aigua, etc., sempre sotmesos als criteris i 
característiques requerits pels Serveis Tècnics Municipals. 
 
Article 17. Contaminació acústica 
 
 
1. Els titulars de les llicències hauran de vetllar pel control de les molèsties generades 
per l’activitat en la terrassa, especialment pel que fa al soroll, per mantenir les 
condicions fixades en la llicència d’acord amb el nivell guia establert en la zonificació 
acústica aprovada per l’àmbit municipal corresponent. 
 
2.  Es prohibeix la instal·lació de qualsevol element acústic extern o de megafonia, ni 
aparell de reproducció de música, ni la realització d’actuacions o música en viu en les 
terrasses. 
No obstant, es podran realitzar excepcions en aquest punt en aquells supòsits en que 
l’Ajuntament acceptés puntualment la seva autorització per motius d’interès popular 
(celebracions d’actes culturals, festes de barri, festes majors o similars). En aquest 
cas, caldrà sol·licitar autorització expressa i únicament es podrà atorgar si les 
característiques de l’emplaçament ho permeten i es duen a terme les mesures 
preventives que es considerin oportunes pel que fa a la prevenció de la contaminació 
acústica. 
 
3. La recollida i col·locació del mobiliari de la terrassa es realitzarà amb el màxim 
silenci possible, evitant l’arrossegament i colpeix del mobiliari. 
 
4. El titular de la llicència serà el responsable d’advertir al públic assistent dels 
possibles incompliments dels seus deures civils o d’obligatori compliment en atenció a 
les normes de convivència, tals com la producció de soroll i d’altres similars. En cas 
necessari, a petició de l’Ajuntament, caldrà disposar d’una persona encarregada de 
vetllar per a que es respecti la convivència veïnal i el seu descans. 
 
 
Article 18. Condicions tècniques   
  
1. La instal·lació elèctrica haurà d’integrar-se perfectament en el conjunt i s’ajustarà al 
reglament de baixa tensió. No s’admetran instal·lacions d’aparença provisional. 
 
Aquesta instal·lació s ’ ha de revisar anualment per un instal·lador autoritzat que 
emetrà el corresponent butlletí de conformitat. Aquest butlletí podrà ser demanat, en 
qualsevol moment, per l’Ajuntament. 
 



 

 

2. Les responsabilitats que derivin de les instal·lacions o ocupacions recauran sobre 
el titular de l’establiment. 
 
3. Els titulars de les ocupacions seran els responsables de desmuntar o retirar els 
elements  o mobiliari que ocupa la via pública els dies de fort vent i/o tempesta. En 
especial, hauran de retirar-se els para-sols i els tendals sempre que hi hagi la 
previsió de climatologia adversa. 
 
 
CAPÍTOL IV. Disposicions relatives als horaris 
 
Article 19. Horaris de les terrasses  
 
Els horaris seran, com a màxim, els establerts en els establiments, sense perjudici de 
que els Serveis Tècnics Municipals, en el moment de concedir la llicència o amb 
caràcter posterior, puguin limitar els esmentats horaris, establint-ne un d’inferior, per 
raons d’interès públic o per l’especial situació de l’establiment en relació amb els veïns 
i la pacífica convivència amb ells. 
 
Els establiments no podran iniciar el seu servei a les terrasses, en cap cas, abans de 
les 8 del matí. 
 
En cap cas, aquests horaris podran superar els màxims permesos per a la llicència de 
l’activitat. 
 
La recollida dels elements i neteja de l’espai ocupat s’haurà de completar en un 
termini màxim de TRENTA (30) MINUTS des del tancament de la terrassa. 
 
Aquests horaris podran ésser limitats a criteri de l’Ajuntament per qüestions relatives a 
condicionants de l’entorn, compatibilitat d’usos, proximitat a habitatges, queixes 
veïnals o molèsties reiterades als veïns o ciutadans, degudament verificades per la 
Policia Local, etc. 
 
 
CAPÍTOL V. Disposicions relatives al compliment de l’ordenança 
 
Article 20. Espai ocupat 
 
 
En relació a l’espai ocupat regulat en aquesta ordenança, s’hauran de complir les 
condicions següents: 
  
a)  Respectar la superfície, el nombre i  condicions dels elements per als quals 

s’ha atorgat la llicència. 
 
b)  No es podran instal·lar o dipositar  caixes, ampolles, contenidors ni altres 

objectes que s’utilitzin per a l’activitat dins l’espai autoritzat ni al seu voltant si no 
es estan autoritzades de forma expressa en la llicència. 

 



 

 

c)  Mantenir la superfície o espai ocupat de via pública, així com els elements que 
s’hi continguin, en les degudes condicions de seguretat, neteja i salubritat. 

 
 Aquesta obligació s’estén al perímetre que envolta l’espai ocupat, en les 

condicions que s’assenyalen en l’article següent. 
 
d)   Reposar  el  paviment  i  els  desperfectes  ocasionats  com  a  conseqüència  de 

l’ocupació i/o l’activitat desenvolupada, així com fer-se càrrec de la senyalització 
vertical i/o horitzontal que correspongui en cada cas. 

 
e)  No danyar els elements de mobiliari urbà que es troben al seu entorn. 
 
f)   No  impedir  o  obstaculitzar  el  pas  de  vianants,  de  veïns  ni  dels  vehicles 

d’emergències, garantint en tot cas la correcta accessibilitat. 
 
g)  No afectar la seguretat del trànsit rodat de vehicles ni de vianants. 
 
h)  No obstaculitzar l’entrada als habitatges i l’accés als hidrants, les boques de reg, 

les sortides d’emergència, els guals permanents i altres elements de mobiliari 
públic. 

 
i)  Respectar les condicions de la llicència i/o aquelles altres condicions 

específiques que s’hi puguin incloure per raons d’interès públic. 
 
j)  Respectar els horaris que es fixin. 
 
k)  Complir els requeriments que faci l’Ajuntament en matèria de reducció de terrassa 

o retirada total d’aquesta, per interès general.  
 
l)  Quan les ocupacions de la via pública es trobin sobre registres de serveis  

públics (aigua, gas, electricitat, telecomunicacions, etc.), aquests hauran d’estar 
obligatòriament disponibles per al seu manteniment i reparació.  

 
m)  No utilitzar la via pública per emmagatzemar més taules i cadires de les que 

estiguin contingudes en la llicència. Es podrà muntar part de la terrassa tenint 
amuntegades la resta de taules i cadires contingudes en la llicència durant 
l’horari d’obertura de l’establiment. 

 
n)  Les taules i cadires i altres elements de mobiliari urbà han de retirar-se de l’espai 

de la via  pública per al que té llicència, en el termini d’un dia a comptar de la 
data de cessament  definitiu o de paralització temporal de l’activitat de 
l’establiment o de la terrassa,  sigui  quina  sigui  la  causa (tancament  definitiu  
de  l’activitat,  vacances, caducitat de la llicència...). 

 
o)  Reposar el paviment, si és el cas, i els elements de mobiliari urbà afectats, en 

el termini  màxim de cinc dies, a comptar des del cessament o paralització de 
l’activitat de l’establiment o de la terrassa. 

 
p)  La terrassa no podrà interferir els itineraris accessibles i es tindrà en compte per a 

la seva autorització la possible afectació als vianants en zona d’alta concentració 
comercial. 

 
q)  Per causa d’interès públic degudament justificat, l’Ajuntament podrà sol·licitar, amb 

un preavís d’un mínim de SET (7) DIES, la retirada puntual de les terrasses en 
calçada i la resta d’elements continguts en la llicència. 



 

 

 
r)  En relació a la resta de les terrasses, i per causa degudament justificada per 

l’Ajuntament, el llicenciatari haurà de permetre la retirada immediata temporal del 
mobiliari existent, amb un preavís de SIS (6) HORES. 

 
Article 21. Mesures de col·laboració cívica 
 
 
1. El titular de la llicència és responsable de mantenir l’espai públic afectat, les 
instal·lacions i la seva zona d’influència en bones condicions de neteja, salubritat i 
seguretat. 
 
2. Els establiments regulats en aquesta ordenança no podran originar fums ni males 
olors i hauran de garantir la disponibilitat per part dels clients d’un cendrer, de manera 
que sempre romangui neta la via pública. 
 
3. També seran responsables del manteniment de la neteja de les voreres o espais de 
vianants  que ocupen, en especial de la  retirada  de la via pública d’ampolles, 
envasos, gots i altres deixalles produïdes per l’activitat de la instal·lació. Tanmateix, el 
titular serà responsable de procedir a la neteja de l’espai públic afectat, diàriament, un 
cop finalitzada l’activitat. 
 
4. Serà responsabilitat del titular de la llicència evitar els sorolls que puguin 
comprometre el descans i la bona convivència veïnal. 
 
 

CAPÍTOL VI. Concessió de la llicència 
 
 
Article 22. Llicència 
 
1. L’ús d’una porció de la via pública resta subjecte a l’atorgament d’una llicència 
d’ocupació temporal de la via pública, que origina una situació de possessió precària 
essencialment revocable per raons d’interès públic, sense dret a indemnització. 
 
2. En virtut de les notes d’inalienabilitat i imprescriptibilitat dels béns de domini públic, 
la mera concurrència dels requisits necessaris perquè l’ocupació pugui ser autoritzada 
no  atorga  cap   dret  a  l’obtenció  de  la  llicència.  L’Ajuntament,  considerant  les 
circumstàncies que concorren en cada cas, tindrà llibertat per concedir o denegar la 
llicència, tenint en compte que l’interès general ha de prevaler damunt del particular. 
 
3. L’ocupació de la via pública estarà condicionada a l’obtenció de la resta 
d’autoritzacions necessàries per a l’exercici de l’activitat. 
 
4. El titular de la llicència ha de tenir-la permanentment a disposició dels agents de 
l’autoritat i dels Serveis Tècnics Municipals a l’establiment, juntament amb l’últim rebut 
de pagament de la taxa corresponent. 
 
5. Amb caràcter previ a la concessió de la llicència es requerirà els Serveis Tècnics 
Municipals per tal que informin sobre els models, materials i característiques del  
mobiliari i altres elements que s’autoritzin. 



 

 

 
Article 23. Durada 
 
Les llicències per ocupar una porció de la via pública es concediran en les 
modalitats següents: 
 
a)  Anual, entenent-se que la temporada anual s’estén de l’1 de gener de cada any 

fins al 31 de desembre. Aquesta es considerarà renovada automàticament fins que 
alguna de les dues parts notifiqui a l’altra, per escrit, la seva revocació.  

 
 Quan l’establiment que no realitzi ocupació de la via pública la sol·liciti, aquesta 

serà atorgada en funció de l’ocupació que ja s’estigui efectuant davant del seu 
establiment.  

 
 Si no es realitza cap tipus d’ocupació en la zona sol·licitada, aquesta es podrà 

atorgar si no concorren cap circumstàncies que no ho permetin. Si contràriament 
la zona sol·licitada ja està ocupada per algun altre establiment proper al sol·licitant, 
aquesta autorització no podrà ser atorgada fins a l’inici de l’any següent, amb la 
corresponent reubicació o reducció de l’ocupació de qui fins a les hores l’estava 
exercint. 

 
b) Temporal. Es poden demanar aquest tipus de llicències per períodes curts de 

temps, segons el següent: 
 
-  Mensuals, tots els mesos de l’any, excepte juny i setembre que han de ser 

quinzenals. 
 
Les temporades són les següents: 
 
- Temporada alta (des del 16 de juny al 15 de setembre) 
- Temporada mitja (de l’1 de maig al 15 de juny i del 16 de setembre al 30 

d’octubre) 
- Temporada baixa (de l’1 de gener al 30 d’abril i de l’1 de novembre al 31 

de desembre).  
 
Article 24. Taxa 
 
 
1. La taxa que s’haurà de pagar és la marcada per la corresponent ordenança fiscal. 
 
2. L’incompliment del requisit de pagament de períodes anteriors corresponents a 
l’autorització motivarà que no s’atorgui o renovi la llicència fins que no estigui al 
corrent de les seves obligacions o s’hagi formalitzat el corresponent pla de pagament. 
 
Article 25. Sol·licituds 
 
1. Les sol·licituds es presentaran en el Registre general de l’Ajuntament mitjançant 
instància d’entrada. 
 
2. Podran sol·licitar llicència per ocupar la via pública les persones físiques i 
jurídiques, titulars d’un establiment que tingui accés directe, particular i únic a la via 



 

 

pública i que disposi de la corresponent llicència d’activitats. 
 

Article 26.  Documentació 
  
Les sol·licituds hauran d’anar acompanyades amb la documentació següent: 
 
 
a)  Instància presentada segons el model oficial, on consti: el nom, l’edat i el 

domicili  de la persona sol·licitant, la denominació social  de l ’act ivi tat  i  les 
seves dades f iscals,  el títol en virtut del qual sol·licita l’autorització i la 
descripció de l’activitat que pretén desenvolupar, així com els elements i disposició 
dels mateixos que es pretenguin instal·lar a la terrassa. 

 
b)   Documentació acreditativa de l’alta censal de l’activitat a l’Agència Tributària. 
 
c)  Pòlissa de responsabilitat civil i incendis on s’inclogui la superfície corresponent 

a la terrassa. 
 
d)  Documentació gràfica de l’emplaçament de l’ocupació, tot indicant els elements de 

mobiliari urbà existents, així com la disposició del mobiliari necessari per a 
l’activitat.   

 
e) Memòria descriptiva del mobiliari complementari i les seves prescripcions 

tècniques (marcatges o assimilables) o fotos del material i elements a instal·lar. 
 
f)   Si resulta pertinent, característiques de les instal·lacions a efectuar i de 

l’escomesa elèctrica, que haurà d’anar acompanyada per un certificat d’instal·lador 
elèctric. 

 
g)  Document de compromís de retirar la instal·lació durant el període de 

tancament de la terrassa (nits) i quan finalitzi la llicència, i de reposar el 
paviment, si és el cas, i els elements de mobiliari urbà afectats. 

 
h)  Quan es pretengui la instal·lació d’estufes a les terrasses, s’haurà d’aportar còpia 

de la pòlissa d’assegurances que les cobreixi, certificat CE, fitxa tècnica i còpia del 
contracte de manteniment anual. 

 
Article 27. Atorgament 
 
1. En el cas que les persones sol·licitants de llicència per ocupar la via pública,  
més enllà de la façana  del seu establiment, siguin més d’una, es tindran en 
compte preferentment, entre d’altres, els criteris següents: 
 
a) La vinculació de la instal·lació a un establiment de pública concurrència que tingui un 
local fix degudament legalitzat. 
b) La idoneïtat de l’ocupació d’una determinada porció de la via pública.  
c) La millor integració dels elements a instal·lar amb l’entorn, segons el catàleg de la 
zona i les normes recollides en la present ordenança. 
 
2. En el cas que diverses de les instàncies presentades sol·licitessin l’ús de la mateixa 
porció   del  domini  públic  en  idèntiques  condicions, es vetllarà per assolir un 
acord entre elles amb mediació de l’Ajuntament i, en cas de no ésser possible aquest 
acord, es decidirà unilateralment per part de l’Ajuntament quin ha de ser el 



 

 

repartiment, ja sigui a parts iguals, de forma rotativa o altres fórmules similars. 
 
3. En el supòsit que se sol·liciti una llicència d’ocupació temporal de l’espai 
corresponent a la projecció de la façana de l’establiment i aquest espai es trobi ja 
ocupat per un establiment proper, s’aplicaran les mateixes regles contingudes en 
aquest article, donant prevalença, en qualsevol cas, a l’establiment que té l’espai 
sol·licitat a la projecció de la seva façana. 
 
 
4. Les llicències per a les terrasses a la calçada s’atorgaran per un període de 2 anys, 
que podrà ser renovable a sol·licitud del titular. Cas de concurrència entre dues o més 
sol·licituds que reuneixin el conjunt de requisits previstos en aquesta ordenança, 
l’atorgament es farà per sorteig, cas de no arribar a un acord previ entre les parts. 
 
5. Tots els elements de la terrassa s’hauran d’enretirar temporalment en aquelles 
situacions o jornades especials que determini l’Ajuntament, com poden ser obres al 
carrer o actes especials (concerts, manifestacions, actes de la Festa Major, fires, etc., 
o diades especials com Sant Jordi, Diada de Catalunya o similars). 
 
6. Si en el moment de la sol·licitud de la llicència o a la seva renovació existís obert un 
expedient de queixes o un expedient sancionador on s’hagués constatat 
l’incompliment per part del titular de l’activitat d’alguna de les condicions imposades en 
la llicència o règim de comunicació de l’activitat, es podrà suspendre la tramitació de 
l’autorització de la instal·lació de la terrassa.  
 
7. L’obtenció de la llicència estarà condicionada a què l’establiment no tingui cap 
deute pendent amb l’Ajuntament o bé l’acord bilateral d’efectuar el pagament 
fraccionat corresponent. 
 
Article 28. Canvis de titularitat / baixes 
 
Els canvis de titularitat de la llicència d’ocupació temporal de la via pública han d’anar 
sempre en paral·lel al canvi de titularitat del títol habilitant de l’establiment al qual es 
troben vinculades, o en un termini màxim d’un mes des de l’alta de la nova titularitat. 
 
Els canvis de titularitat suposaran una revisió de les condicions de les autoritzacions i 
els conseqüents ajustos a aquesta ordenança. 
 
Per donar de baixa una llicència concedida s’haurà de comunicar a través del Registre 
d’Entrada de l’Ajuntament amb un preavís d’un (1) mes abans de la renovació anual 
automàtica, o es procedirà al pagament de la totalitat de l’import corresponent a l’any 
següent un cop autoritzada. 
 
 
CAPÍTOL VII. Règim sancionador 
 
Article 29. Classificació d’infraccions 
  
1. La inobservança d’aquesta ordenança o d’alguna de les condicions imposades en 
la  llicència serà sancionada per l'Ajuntament d’acord  amb aquest règim 



 

 

sancionador, de conformitat amb el que estableixi la normativa vigent.  
 
2. A més de les faltes tipificades en el text legal vigent, tenen la consideració de 
faltes lleus les següents: 
 
 
a)  L’ocupació d’una superfície major a l’autoritzada. 
 
b)  Excedir-se en el compliment de l’horari de tancament establert en la llicència. 
 
c)  No tenir cura del compliment dels deures cívics i de bona convivència dels clients 

de l’establiment, per garantir la convivència veïnal i el seu descans. 
 
d)  La producció de molèsties als veïns o als vianants derivades de l’ocupació i/o del 

funcionament de la instal·lació. 
 
e)  La instal·lació de mobiliari de l’establiment sense la deguda autorització o en una 

disposició diferent a l’autoritzada. 
 
f)  Malmetre elements del mobiliari urbà propers a la instal·lació. 
 
g)  La manca de neteja de l’espai ocupat, tant durant l’horari de funcionament de 

l’activitat com un cop hagi finalitzat. 
 
h)  La no comunicació del canvi de nom de l’activitat en un termini d’un (1) mes a 

comptar des de l’alta del canvi de nom per part del nou titular de l’activitat. 
 
i)   Dipositar envasos, caixes o altres estris al costat de la instal·lació.  
 
j)   No tenir a disposició dels agents municipals la llicència que acredita l’ocupació de 

la via pública o l’últim rebut de pagament. 
 
k)   Qualsevulla altra falta que no estigui tipificada com a greu o molt greu. 
 

Són  faltes greus: 

a)  Mantenir les taules i cadires apilades si el tècnic competent no ha autoritzat 
l’emmagatzematge. Tindrà la mateixa consideració el manteniment de taules i 
cadires apilades a la via pública  que es realitzi amb autorització del tècnic, però 
en disposició o característiques diferents a les establertes per aquest.  

 
b)  La instal·lació de qualsevol tipus de rètols, tanques publicitàries o altres elements 

de reclam que no estiguin inclosos en la corresponent llicència. 
 
c)  Incomplir les disposicions de la present ordenança en allò que impedeix la 

circulació dels vianants i/o dificultar la visibilitat necessària per al trànsit o l’accés 
als edificis o locals comercials o l’accés als diferents elements de servei a la ciutat 
(boques de reg, registres de clavegueram o similars). 

 



 

 

d)  Instal·lar qualsevol tipus de mobiliari o maquinària no autoritzat prèviament per 
l’Ajuntament.  

 
e)  La reincidència en l’ocupació d’una superfície major o distribució diferent a 

l’autoritzada en la llicència. 
 
f)  La reincidència en l’incompliment de l’horari de funcionament establert en la 

llicència. 
 
g)  En general, la reiteració de dues o més faltes lleus. 
 
 
Són  faltes molt greus: 
 
a)  La reiteració de dues o més faltes greus. 
 
b)  La desobediència als requeriments dels inspectors o autoritats. 
 
c)  No desmuntar les instal·lacions un cop finalitzat el període de llicència o quan fos 

ordenat per l’autoritat municipal. 
 
d)  Instal·lar qualsevol tipus de mobiliari o maquinària no autoritzat prèviament per 

l’Ajuntament si aquest pot comportar perill per a les persones, seguretat vial o un 
perjudici greu de  l’accessibilitat. 

 
e) La utilització del domini públic sense haver obtingut la corresponent llicència o 
autorització o per un període no autoritzat. 
 
Article 30. Graduació de les sancions 
 
1.Les sancions a les infraccions tipificades en l’article anterior són les següents: 
 
a) Infraccions lleus se sancionaran amb multes d’entre 150 i 400 euros. 
b) Infraccions greus se sancionaran amb multes d’entre 401 i 800 euros. 
c) Infraccions molt greus se sancionaran amb multes d’entre 801 i 1.500 euros. 
 
Tanmateix, les sancions lleus i greus podran incloure la suspensió de la concessió de 
la llicència per un termini no superior a SIS (6) MESOS. 
 
Les sancions molt greus podran incloure la suspensió de la concessió de la llicència 
per un termini d’entre SIS (6) MESOS i UN (1) ANY. 
 
2. Les sancions seran graduades en atenció als següents criteris: 
 
a) L’existència d’intencionalitat o reiteració. 
b) La gravetat dels perjudicis causats. 
c) La reincidència d’infraccions. 
 



 

 

Article 31.  Revocació de la llicència 
 
 
Atesa la naturalesa precària de la llicència, aquesta podrà ser revocada, sense dret a 
indemnització i amb audiència prèvia a l’interessat, per raons d’interès públic, per ser 
l’ocupació de la via pública incompatible o conflictiva amb el trànsit de persones i/o 
vehicles o per l’ús abusiu que se’n fes. 
 
Article 32. Retirada de la via pública 
 
 
Quan,  prèvia  ordre  de  l’Ajuntament,  i a  manca  de  llicència  o  si aquesta ha 
estat revocada, l’interessat no procedeixi a la retirada del mobiliari atorgat, la 
retirada serà executada  subsidiàriament  per l’Ajuntament, éssent les despeses a 
càrrec de l’interessat. 
 
Article 33. Òrgan competent 
 
L’òrgan competent per resoldre l’expedient sancionador és l’alcalde/ssa o en qui el/la 
mateix/a delegui. 
 
 
DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA 
 
 
Les instal·lacions existents en el moment de l’aprovació d’aquesta ordenança 
quedaran revocades quan es produeixi un tancament de l’activitat per un període 
superior a SIS (6) MESOS. A partir d’aleshores, l’ocupació de la via pública s’haurà de 
realitzar segons el que es recull en aquesta ordenança i les que siguin d’aplicació en 
aquell moment. 
 
A criteri dels Serveis Tècnics Municipals, i quan s’hagi realitzat una inversió 
considerada rellevant per adequar les terrasses de conformitat amb l’ordenança 
anterior, amb el vistiplau dels tècnics pertinents, es podrà autoritzar temporalment 
l’ocupació de l’espai públic en les condicions establertes en l’anterior ordenança, per 
un període màxim de CINC (5) anys, a comptar des de l’entrada en vigor de la present 
ordenança. 
 
 
DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA 
 
 
Resten derogades totes les disposicions municipals d’igual o inferior rang que 
s’oposin, contradiguin o resultin incompatibles amb el contingut d’aquesta ordenança. 
 
DISPOSICIÓ FINAL 
 
Aquesta ordenança entrarà en vigor al mes següent de la publicació del seu text 
íntegre  en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i transcorregut el termini 
previst a l’article 65.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim 
local; i, romandrà en vigor fins que s’aprovi la seva modificació o derogació. 



 

 

 
Després del debat d’aquest punt es passa a votar la proposta, la qual s’aprova 
amb 13 vots a favor dels grups municipals de CiU (8), de la CUP (3) i d’ICV 
(2), 5 abstencions del PSC i 2 vots en contra del PP. 

 
 

  17. SERVEIS VIARIS I MOBILITAT. APROVACIÓ DELS NOMS DE 
PASSEIG DE SALVADOR ESPRIU I PASSATGE DE RIBES EN EL 
NOMENCLÀTOR DE LA CIUTAT. 

 
La presidenta de la Comissió Informativa de Serveis a la Ciutat proposa al Ple 
de l’Ajuntament l’adopció de l’acord següent: 
 
Antecedents 
 
El Ple de l’Ajuntament, en la sessió ordinària que va fer el dia 12 de desembre 
de 2011 va acordar la constitució de la nova Comissió Municipal de 
Nomenclatura dels Vials Públics de la ciutat, d’acord amb la nova organització 
municipal a partir de les eleccions municipals del 22 de maig de 2011, 
constituint-la de nou i aprovant la relació de membres que la composaran. 
 
El Ple de l’Ajuntament de data 8 d’octubre de 2012 va aprovar la modificació 
d’alguns dels seus membres d’acord amb els nous nomenaments fets per 
Decrets de dates 1 i 7 de març de 2012. 
 
El dia 3 de juliol de 2013 la Comissió Municipal de Treball per la Nomenclatura 
de Vials Públics a la ciutat va informar favorablement el donar nom a dos 
carrers de la ciutat. 
 
Per tot això, aquest Ple de l’Ajuntament acorda: 
 
“PRIMER. APROVAR el nom de passatge de Ribes al carrer que hi ha al 
sector Industrial Roquetes (carrer que hi ha de darrera del Mc Donald’s, 
paral·lel a la ronda Europa).  
 
SEGON. APROVAR el nom de passeig de Salvador Espriu al vial costaner 
que va des de la plaça d’Adarró a la platja dels Capellans.” 
 
 



 

 

 
 



 

 

 
 



 

 

 
Es vota la proposta, la qual s’aprova per unanimitat dels presents (8 vots a 
favor de CiU, 5 vots del PSC, 2 del PP, 3 de la CUP i 2 d’ICV).  
 
 

 18. SERVEIS VIARIS I MOBILITAT. APROVACIÓ DE LA 
REGULARITZACIÓ DE L’IPC DEL CONTRACTE DE L’EMPRESA 
VALORIZA FINS A L’ANY 2013. 

 
La presidenta de la Comissió Informativa de Serveis a la Ciutat proposa al Ple 
de l’Ajuntament l’adopció de l’acord següent: 
 
Antecedents 
 
L’empresa VALORIZA SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES (Grupo Sacyr-
Vallehermoso), presta el servei de neteja i recollida de residus de la ciutat des 
de l’1 de març de 2010, fruit del contracte de Gestió integrada del servei públic 
del municipi de Vilanova i la Geltrú, en règim de concessió administrativa. 
 
La clàusula 3.2 del Plec de Clàusules administratives particulars corresponent 
al contracte de Gestió integrada del servei públic de neteja viària i recollida 
dels residus del municipi de Vilanova i la Geltrú en règim de concessió 
administrativa, referent a la revisió de preus del contracte, estableix el següent: 
 
“Els preus adjudicats poden ser objecte de revisió quan així consti en el 
quadre-caràtula de característiques. Si així consta en aquest quadre-caràtula, 
els preus adjudicats poden ser objecte de revisió sempre i quan hagués 
transcorregut un any des de l’adjudicació, sense que sigui necessari haver 
executat el 20 per cent de la prestació. 
 
En el supòsit que s’actualitzin els preus, cal que l’adjudicatari ho sol·liciti 
raonadament a l’òrgan de contractació, en el termini dels 30 dies naturals 
anteriors a la finalització de la corresponent anualitat i/o pròrroga del contracte. 
Anualment es podran revisar els preus d’acord a l’evolució de l’Index de preus 
al consum de Catalunya (IPCC) oficial acumulat els 12 mesos anterior a la data 
de revisió, i així en anys successius. 
 
Els costos es divideixen en revisables i no revisables segons: 
 
1) Costos revisables: 

• Costos de personal. 
• Costos de funcionament dels serveis i manteniment del material. 
• Costos de les instal·lacions fixes. 



 

 

• Costos d’assegurances, impostos i altres despeses no incloses en els 
apartats anteriors. 

 
2) Costos no revisables: 

•  Amortitzacions i costos financers de la inversió. 
•  El percentatge de despeses generals. 
•  Les despeses corresponents a campanyes de sensibilització ciutadana. 
•  El percentatge de benefici industrial.” 

 
En data a 1 de març de 2011 es va complir un any del contracte de serveis. De 
conformitat amb la citada clàusula, l’empresa VALORIZA sol·licita en data a 24 
de març de 2011 la revisió de preus del contracte, corresponent a l’any 2011, 
la qual s’efectuaria d’acord amb la variació de preus experimentada per l’IPC 
en el període comprès entre el mes de febrer del 2010 i el febrer de 2011, que 
està fixada en un 3,6%.  
 
A tal efecte, el preu del contracte passa d’un valor inicial de licitació de 
6.480.370,71 € a ser de 6.745.971,10 €, contemplant la revisió de l’IPC 
sol·licitada i les variacions de l’IVA dins el present període de regularització. 
 
En data a 1 de març de 2012 es van complir dos any del contracte de serveis. 
Segons la clàusula, l’empresa VALORIZA sol·licita en data a 29 de març de 
2012 la revisió de preus del contracte, corresponent a l’any 2012, la qual 
s’efectuaria d’acord amb la variació de preus experimentada per l’IPC en el 
període comprès entre el mes de Febrer del 2011 i el Febrer de 2012, que està 
fixada en un 2,2%. 
 
A tal efecte, i segons les dades exposades, el preu del contracte passa a ser 
de 6.939.446,42 €, tenint en compte l’aplicació de l’IPC sol·licitat i les 
variacions de l’IVA dins el present període de regularització. 
 
En data a 18 de desembre de 2012, s’acorda per la Junta de Govern Local 
l’aprovació de la revisió de preus de l’empresa VALORIZA durant els anys 
2011 i 2012, d’acord amb les dades exposades anteriorment. 
 
En data a14 de gener de 2013, es ratifica en la sessió ordinària del Ple de 
l’Ajuntament els acords aprovats en la Junta de Govern de data a 18 de 
desembre de 2012 referent a la revisió de preus dels anys 2011 i 2012. 
 
En data a 1 de març de 2013 es van complir tres any del contracte de serveis. 
De conformitat amb la citada clàusula, l’empresa VALORIZA sol·licita en data a 
22 de març de 2013 la revisió de preus del contracte, corresponent a l’any 
2013, la qual s’efectuaria d’acord amb la variació de preus experimentada per 



 

 

l’IPC en el període comprès entre el mes de Febrer del 2012 i el Febrer de 
2013, que està fixada en un 3,3%. 
 
A tal efecte, i segons les dades exposades, el preu del contracte passaria a ser 
de 7.205.795,98 €, tenint en compte l’aplicació de l’IPC sol·licitat. 
 
D’acord amb la Llei 30/2007 de 30 d’octubre, de Contractes del Sector públic, 
en referència a l’Article 78.3 Sistema de revisió de preus, estableix el següent: 
 
“Quan l’índex de referència que s’adopti sigui l’Índex de Preus al Consum 
elaborat pel Institut Nacional d’Estadística o qualsevol dels índexs dels grups, 
subgrups, classes o subclasses que en ell s’integren, la revisió no podrà 
superar el 85 per cent de variació experimentada per l’índex adoptat”  
 
Segons l’esmentada Llei, el preu del contracte actual amb la revisió de preus 
acordada durant els anys 2011 i 2012, i que correspon a 6.939.446,42 € 
passaria a ser de 6.888.173,88 €, amb una diferència de 51.272,54 €, que 
correspondria a l’aplicació de l’IPC del 2011 amb un valor de 3,06% i un IPC 
del 2012 amb un valor de 1,87%. 
 
De la mateixa manera, i segons la sol·licitud de revisió de preus de l’empresa 
VALORIZA de cara a l’exercici del 2013, el preu del contracte proposat de 
7.205.795,98 € passaria a ser de 7.122.198,95, amb una diferència de 
83.597,03 € que correspon a un increment de l’IPC del 2,805% per a l’any 
2013. 
 
Finalment, en data a 25 de juny de 2013, s’aprova la incoació de l’expedient 
administratiu de regularització de l’IPC del contracte de l’empresa VALORIZA, 
notificant el present a la concessionària als efectes d’audiència dins el termini 
de 10 dies. Transcorregut l’esmentat període, no es registra cap sol·licitud 
d’audiència ni al·legacions per part de l’empresa. 
 
Fonaments de dret 
 
Llei 30/2007, de Contractes del Sector Públic, per remissió de la Disposició 
Transitòria Primera del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, que 
aprova el Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic. 
 
Per tot això, aquest Ple de l’Ajuntament acorda: 
 
“PRIMER. APROVAR la regularització de l’IPC, aprovats i sol·licitats per 
l’empresa VALORIZA SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES (Grupo Sacyr-
Vallehermoso), en l’import del contracte de Gestió integrada del servei públic 
del municipi de Vilanova i la Geltrú, en règim de concessió administrativa, 



 

 

d’acord amb el RDL 3/2011, de 4 de novembre, text refós de la Llei de 
Contractes del Sector públic, en referència a l’Article 78.3 Sistema de revisió 
de preus; per tal que s’apliqui als efectes del present acord de la manera 
següent: 
 
a) Corresponent a l’any 2011, amb una diferència de 30.755,40 €, que 

correspondria a l’aplicació de l’IPC amb un valor de 3,06%, quedant un 
import total del contracte en 6.715.215,68 €, IVA inclòs.  

b) Corresponent a l’any 2012, amb una diferència de 20.517,14 €, que 
correspondria a l’aplicació de l’IPC amb un valor de 1,87%,  quedant un 
import total del contracte en 6.888.173,88 €, IVA inclòs. 

 
SEGON. NOTIFICAR l’acord de regularització de l’IPC a la concessionària 
VALORIZA Servicios Medioambientales (Grupo Sacyr-Vallehermoso).” 
 
 
Aquest punt requereix majoria absoluta per a la seva aprovació.  
 
Després del debat corresponent es vota la proposta, la qual s’aprova per 
unanimitat dels presents (8 vots a favor de CiU, 5 vots del PSC, 2 del PP, 3 de 
la CUP i 2 d’ICV).  
 
 

  19. URBANISME, OBRES I HABITATGE. ACCEPTACIÓ, SI ESCAU, 
DE LA RENÚNCIA DE L’ASSOCIACIÓ CULTURAL ISLÀMICA-
COMUNITAT MEZQUITA AL FURKAN, A LA CONCESSIÓ 
ADMINISTRATIVA DEL TERRENY AL SECTOR URBANITZABLE 
“ORTOLL 1”. 

 
La presidenta de la Comissió Informativa de Serveis a la Ciutat proposa al Ple 
de l’Ajuntament l’adopció de l’acord següent: 
 
Relació de fets 
 
I. En data 7 de juliol de 2009 l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú va signar un 
conveni amb l’Associació Cultural Islàmica d’aquest municipi, aprovat pel Ple 
de l’Ajuntament de 6 de juliol del mateix any, en virtut del qual l’Ajuntament es 
comprometia a cedir a l’associació, en règim de concessió administrativa i per 
un termini màxim de 50 anys, l’ús de 1000 m2 de superfície corresponents a 
part dels terrenys inclosos pel planejament general vigent en el sector de sòl 
urbanitzable “Ortoll 1” qualificats com a sistemes d’equipaments col.lectius, per 
a la seva activitat religiosa.  
 



 

 

La referida concessió administrativa que es derivava de dit conveni està 
degudament inscrita al Registre de la Propietat de Vilanova i la Geltrú núm. 2, 
finca núm. 62325. 
 
II. El 19 d’octubre de 2012 l’associació va manifestar el seu interès en la 
compra d’una nau  situada al carrer de la Fita núm. 1 per ubicar-hi el centre 
cultural islàmic i sol·licità que es tramités des de l’Ajuntament una Modificació 
puntual del Pla General d’Ordenació (MPGO) per admetre l’ús religiós en el 
terreny on està ubicada aquesta nau. 
 
III. En data 8 de novembre de 2012 l’Associació Cultural Islàmica – Comunitat 
Mesquita  Al Furkan va comunicar formalment a l’Ajuntament els motius pels 
quals el 23 d’octubre de 2012 va signar un document d’arres per la compra de 
la nau citada i va fer explícit el seu compromís a renunciar a la concessió 
administrativa del terreny en el sector urbanitzable “Ortoll 1” un cop aprovada 
definitivament la modificació del Pla General que admetés l’ús religiós en la 
zona on esta ubicada aquesta nau. 
 
IV. El 3 de desembre de 2012 i el 4 de febrer de 2013 el Ple de l’Ajuntament va 
aprovar inicialment i provisionalment, respectivament, la modificació puntual 
del Pla General d’Ordenació de Vilanova i la Geltrú per a la incorporació de l’ús 
religiós a l’àmbit de la finca 1-3 del carrer de la Fita del sector Industrial 
Roquetes de Vilanova i la Geltrú. 
 
V. La Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona, en la sessió de 14 de 
març de 2013, va adoptar l’acord d’aprovar definitivament la modificació 
puntual del Pla General d’Ordenació per a la incorporació de l’ús religiós a 
l’àmbit de la finca1-3 del carrer de la Fita del sector industrial Roquetes, de 
Vilanova i la Geltrú, amb el benentès que en la fase d’atorgament de la 
llicència municipal caldrà vetllar pel compliment dels requeriments tècnics que 
estableix el Decret 1/2010, de 3 d’agost, modificat per la Llei 3/2012, de 22 de 
febrer. 
 
VI. En data 15 de maig de 2013 (Registre d’entrada núm. 201301295171),  
l’Associació Cultural Islàmica – Comunitat Mezquita Al Furkan va presentar 
instància  renunciant a la concessió administrativa del terreny ubicat al 
sector urbanitzable “Ortoll 1”, com a conseqüència de l’aprovació definitiva de 
la modificació puntual del Pla General d’ordenació per incorporació de l’ús 
religiós a l’àmbit de la finca 1-3 del carrer de la Fita del sector industrial 
Roquetes de Vilanova i la Geltrú. 
 
VII. Fins la data, en dit terreny objecte de concessió administrativa no ha estat 
efectuada cap actuació material per part de l’esmentada associació, derivada 
del seu objecte.  



 

 

 
Fonaments de dret  
 
1. Article 70 d) del Reglament de Patrimoni dels ens locals (aprovat per Decret 
336/1988), de 17 d’octubre, en virtut del qual les concessions atorgades sobre 
el domini públic s’extingeixen, entre d’altres, per renúncia del concessionari. 
 
2. Article 100 e) i i) de la Llei 33/2003, de 3 de novembre, del Patrimoni de les 
Administracions Públiques, segons el qual les concessions i autoritzacions 
demanials s’extingiran, entre d’altres, per mutu acord i per qualsevol altra 
causa prevista en les condicions generals o particulars per les que es regeixen. 
 
3. Clàusula 11 del conveni de concessió administrativa signat en data 7 de 
juliol de 2009, d’acord amb el qual aquesta concessió administrativa s’extingirà 
pel transcurs del seu termini així com per la resta de supòsits regulats a l’article 
70 del Reglament del Patrimoni dels ens locals i l’article 100 de la Llei del 
Patrimoni de les Administracions Públiques. 
 
4. El Ple de l’Ajuntament és l’òrgan competent per a l’adopció del present 
acord, en tant que òrgan municipal que va aprovar en data 6 de juliol de 2009 
la concessió administrativa objecte de renúncia en virtut dels articles 60.1 del 
Reglament de Patrimoni dels ens locals, article 22.2 n) de la Llei 7/1985, de 2 
d’abril, reguladora de les Bases de Règim Local i article 114.3 g) 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 amb el vot favorable de la majoria 
absoluta del nombre legal de membres de la Corporació. 
 

Per tot l’exposat, aquest Ple de l’Ajuntament acorda: 

 
“PRIMER. Aprovar l’acceptació de la renúncia de l’Associació Cultural Islàmica 
- Comunitat Mezquita Al Furkan, a la concessió administrativa atorgada 
mitjançant conveni del 7 de juliol de 2009 aprovat pel Ple de l’Ajuntament en 
data 6 de juliol del mateix any, dels 1000 m2 de superfície del terreny inclòs pel 
planejament general vigent en el sector urbanitzable “Ortoll 1” identificat en el 
propi Conveni. 
 
I, en conseqüència, declarar resolt i extingit el referit conveni, d’acord amb la 
seva clàusula 11 en relació a l’article 70 del Reglament del Patrimoni dels ens 
locals i l’article 100 de la Llei del Patrimoni de les Administracions Públiques. 
 
SEGON. Trametre el present acord, amb certificació del mateix, a l’Associació 
Cultural Islàmica - Comunitat Mesquita Al Furkan, perquè porti a terme al 
Registre de la Propietat de Vilanova i la Geltrú els tràmits corresponents per a 



 

 

la inscripció registral de l’extinció de la referida concessió administrativa, de 
conformitat amb la clàusula 10 del conveni abans ressenyat.” 
 
 
Es vota la proposta, la qual s’aprova per unanimitat dels presents (8 vots a 
favor de CiU, 5 vots del PSC, 2 del PP, 3 de la CUP i 2 d’ICV).  
 

 
PROPOSICIONS DE L’ALCALDIA 

 
20. HISENDA. DONAR COMPTE AL PLE MUNICIPAL DE LES DADES 

RESUM DE LA RELACIÓ CERTIFICADA D’OBLIGACIONS 
PENDENTS DE PAGAMENT PRESENTADES PER LA 
INTERVENCIÓ MUNICIPAL AL MINISTERI D’HISENDA I 
ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES EN DATA 19 DE JULIOL DE 
2013, D’ACORD AMB EL QUE DISPOSA EL REIAL DECRET LLEI 
8/2013. 

 
El Reial Decret Llei 8/2013, de 28 de juny, de mesures urgents contra la 
morositat de les administracions públiques (BOE de 29/06/2013) estableix una 
sèrie de mesures extraordinàries per a l’eradicació de la morositat, amb la 
regulació d’una nova fase del mecanisme de pagament a proveïdors establer al 
2012 mitjançant el Reial Decret Llei 4/2012, de 24 de febrer. 
 
A la primera fase d’aquest mecanisme desenvolupada a l’any 2012 
l’Ajuntament va presentar al ministeri una relació de 2.635 factures per import 
total de 24.977.633 € i que es referien a obligacions pendents de pagament 
amb proveïdors fins a 15 de març de 2012. D’aquesta informació es va donar 
compta al Ple municipal, tal com establia el Reial Decret Llei 4/2012, a la 
sessió ordinària de 30 de març de 2012. 
 
Una vegada finalitzada la tramitació del mecanisme, el Ple de l’Ajuntament a la 
sessió ordinària de 7 de maig de 2012 va aprovar l’autorització per a la 
concertació de les operacions de préstec necessàries fins a un import de 
25.025.328,29 € corresponents a les factures inicialment presentades per 
l’Ajuntament i acceptades pels proveïdors, a les que es van afegir les 
certificacions positives emeses per factures que no havien estat informades 
inicialment. 
 
Al llarg del mes de maig es van concertar 11 operacions de préstec amb 
entitats financeres per un total de 2.499 factures i 24.989.118,57 €.  
 
Per Reial Decret Llei 4/2013, de 22 de febrer, es va posar en marxa la segona 
fase del mecanisme de pagament a proveïdors per recollir les factures 



 

 

anteriors a 1/1/2012 que per diferents motius no haguessin pogut entrar en la 
primera fase. En el cas del nostre Ajuntament no va ser necessari acollir-se a 
aquesta segona fase. 
 
El Reial Decret Llei 8/2013 regula la tercera i darrera fase del mecanisme de 
pagament a proveïdors amb la finalitat de que, una vegada materialitzat, les 
administracions públiques estiguin en condicions de complir la obligació legal 
de pagament en el termini de 30 dies establert a la Llei 3/2004, de 29 de 
desembre, i es pugui realitzar un eficaç control del deute comercial de les 
administracions com a principi de sostenibilitat financera establert a la Llei 
Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat 
Financera. 
 
Tal com es va fer al 2012, el Reial Decret Llei 8/2013 preveu al seu article 16.1 
que l’interventor de l’Ajuntament ha de presentar via telemàtica la relació 
certificada d’obligacions pendents de pagament fins al dia 19 de juliol de 2013, 
i informar al Ple del contingut d’aquesta relació. 
 
En data 19 de juliol de 2013 es va presentar telemàticament la indicada relació 
que feia referència a: 
 
a) Factures i altres obligacions pendents de pagament especificades per 

l’article 3 del Reial Decret Llei 8/2013 registrades a l’Ajuntament amb 
anterioritat a 31 de maig de 2013 i que fossin vençudes, líquides i exigibles. 

 
b) Transferències a associacions i institucions sense finalitat lucrativa que 

desenvolupen activitats a l’àmbit dels col·lectius de la família, els disminuïts 
i els pensionistes, pendents de pagament a 31 de desembre de 2012. 

 
Una vegada informat a la Comissió Informativa de l’Àrea en data 22 de juliol de 
2013, es dóna compte al Ple municipal de les dades resum de la relació 
certificada d’obligacions pendents de pagament presentades per la Intervenció 
municipal al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques en data 19 de juliol 
de 2013, d’acord amb el que disposa el Reial Decret Llei 8/2013: 
 

Entitat Factures Import Proveïdors 

AJUNTAMENT 2.091 10.179.298,67 399 
NEÀPOLIS 6 34.658,77 2 
  2.097 10.213.957,44 401 

 
 
 
El Ple de l’Ajuntament es dóna per assabentat. 
 



 

 

 
 21.  PROMOCIÓ ECONÒMICA. PRENDRE EN CONSIDERACIÓ LA 

MEMÒRIA JUSTIFICATIVA DE LA CONVENIÈNCIA, 
L’OPORTUNITAT I LA CONCURRÈNCIA DE L’INTERÉS PÚBLIC 
EN L’EXERCICI DE L’ACTIVITAT ECONÒMICA DERIVADA DE LA 
PRESTACIÓ DEL SERVEI PÚBLIC DE RADIO I TELEVISIÓ 
LOCAL A TRAVÉS DE L’EPEL NEÀPOLIS I LA CONSEQÜENT 
DISSOLUCIÓ I LIQUIDACIÓ DE L’EMPRESA MUNICIPAL 
INFORMACIÓ I COMUNICACIÓ DE VILANOVA I LA GELTRÚ, 
SAM. 

 
La Il·lma. Sra. Alcaldessa proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció de l’acord 
següent: 
 
Atès que el Ple de l’Ajuntament, en sessió 4 de febrer de 2013, va prendre 
entre d’altres el següent acord: 
 

“PRIMER. Aprovar la creació d’una Comissió que estudiï la conveniència, 
l’oportunitat i la concurrència de l’interès públic en l’exercici de l’activitat 
econòmica derivada de la prestació del servei públic de ràdio i televisió 
local a través de l’Entitat Pública Empresarial de l’Ajuntament de Vilanova 
i la Geltrú, Neàpolis, i la conseqüent dissolució i liquidació de l’empresa 
municipal Informació i Comunicació de Vilanova i la Geltrú, SAM. 
 
SEGON. Designar com a membres de l’esmentada Comissió les 
persones següents: 
 
Representants polítics 
 
- Neus Lloveras i Massana 
- Gerard Figueras i Albà 
- Xavier Carbonell Cirauqui 
- Carmen María Rodríguez Martínez 
- Marta Rius Gallart 
- Manel Claver Roso  
 
Representants tècnics 
 
- Javier Martínez Gómez 
- Cèsar Rodríguez Solà 
- Joan Carles Lluch Millan 
- Isidre Martí i Sardà 
- Josep Gomariz Meseguer 
- Núria Blanes Meléndez 



 

 

 
TERCER. L’esmentada Comissió haurà d’elaborar, en un termini de tres 
mesos, la memòria prevista a l’article 146 del Decret 179/95, de 13 de 
juny, pel qual s’aprova el Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels Ens 
Locals, per a la presa en consideració del Ple de l’Ajuntament.” 

 
Atès que l’esmentada Comissió d’Estudi, en reunió celebrada el dia 22 de juliol 
de 2013, va acordar aprovar la memòria esmentada per a la seva elevació 
posterior al Ple. 
 
Atès que, igualment en data 17 de juliol de 2013, es va signar el preacord 
regulador de la situació jurídica laboral dels treballadors derivada del procés de 
transferència de la gestió del servei públic de televisió i ràdio d’ICV, SAM a 
l’EPEL Neàpolis. 
 
 
Fonaments de dret 
 
Art. 243 del DL 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei 
municipal i de règim local de Catalunya. 
 
Art. 147 i 149 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el 
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals. 
 
Per tot això, aquest Ple de l’Ajuntament acorda: 
 
“PRIMER. Prendre en consideració la memòria justificativa de la conveniència, 
l’oportunitat i la concurrència de l’interès públic en l’exercici de l’activitat 
econòmica derivada de la prestació del servei públic de ràdio i televisió local a 
través de l’Entitat Pública Empresarial de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, 
Neàpolis, i la conseqüent dissolució i liquidació de l’empresa municipal 
Informació i Comunicació de Vilanova i la Geltrú, SAM. 
 
SEGON. Sotmetre la memòria a informació pública per un període de 30 dies 
hàbils, al DOGC, al BOP, en un dels mitjans de comunicació escrita, al tauler 
d’edictes de la corporació, durant els quals es podran presentar al·legacions i 
reclamacions. 
 
TERCER. Considerar aprovada definitivament la memòria si durant el termini 
d’informació pública no es presenta cap al·legació o reclamació.” 
 
 
Finalitzades les intervencions es vota la proposta, la qual s’aprova amb 9 vots 
a favor del grup municipal de CiU (en aquest punt s’ha incorporat a la sessió el 



 

 

Sr. Francesc Xavier Sánchez Vera) i 12 abstencions dels grups municipals del 
PSC (5), PP (2), CUP (3) i ICV (2). 
 
  

 22.  MOCIÓ D’ICV A FAVOR DE LA PREVENCIÓ DE RESIDUS, LA 
REIVINDICACIÓ DEL SISTEMA DE DEVOLUCIÓ  DIPÒSIT I 
RETORN (SDDR) I LA RECLAMACIÓ A ECOEMBES D’UN PREU 
JUST PER RETRIBUIR LES RECOLLIDES SELECTIVES QUE 
FEM ELS ENS LOCALS. 

 
(Aquesta moció es retira de l’ordre del dia) 

 
El text és el següent: 
 
Atès que l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú iniciarà una nova campanya de 
sensibilització, “Aquí com a casa”, per promoure la recollida selectiva de roba, 
voluminosos, deposicions de gossos i vidres. 
 
Atès que Ecoembalajes España, SA (Ecoembes), societat anònima sense ànim 
de lucre, dissenya i desenvolupa sistemes per a la recollida selectiva i 
recuperació d'envasos usats i residus d'envasos, a fi de garantir el compliment 
dels objectius de reducció, reciclatge i valoració definits en la Llei 11/97, de 24 
d'abril, a través d'un Sistema de Dipòsit, Devolució o Retorn (SDDR): els 
envasadors, comerciants de productes envasats o els responsables de la 
posada al mercat dels productes envasats, hauran de cobrar als seus clients 
una quantitat per cada envàs objecte de transacció, i retornar una quantitat 
idèntica per a la devolució de l'envàs buit; aquestes empreses, a més, hauran 
de presentar un pla empresarial de prevenció de residus a les comunitats 
autònomes en funció de la quantitat de residus que generen i, alternativament 
al sistema anterior, les empreses podran participar en un Sistema Integrat de 
Gestió (SIG), com el d'Ecoembes que recull els envasos i evita que les 
empreses ho gestionin per si mateixes. 
 
Atès que l'Agència de Residus de Catalunya (ARC) i Ecoembalajes España, 
SA, haurien de signar un conveni que establiria durant 5 anys les condicions de 
valoració i retribució de recollides, transport, selecció i recuperació d'envasos i 
embalatges.  

Atès que a aquest conveni s'hi haurien d'adherir les entitats municipalistes 
FMC (Federació de Municipis de Catalunya), ACM (Associació Catalana de 
Municipis) i AMB (Àrea Metropolitana de Barcelona) i posteriorment els ens 
locals. Aquest conveni s'adjunta a l'autorització que fa l'ARC perquè 
"Ecoembes" -Sistema Integrat de Gestió (SIG)- operi en el territori. 



 

 

Atès que la proposta presentada per part d'Ecoembes disminueix, en termes 
generals, la retribució als ens locals en aproximadament un 15% respecte del 
darrer acord signat l'any 2009. 

Atès que molts municipis afronten moltes dificultats financeres, fins i tot per 
exercir les competències obligatòries -com la recollida i el tractament dels 
residus municipals. En aquest context, entenem que no és el marc idoni per 
disminuir la retribució per a la recollida, el transport i la selecció dels envasos i 
els embalatges. 

Atès que la campanya entorn als residus, el reciclatge i la reutilització han 
d'orientar-se a la responsabilitat compartida, el foment d'una política adient 
sobre els residus i a la sensibilització ambiental i de consums. 

Atès que aquesta situació fa que el món local, ara més que mai, treballem de 
manera conjunta aprofundint en les polítiques de prevenció en la generació de 
residus i que el món local ha demanat suport per impulsar la prevenció i el 
reciclatge a l'ARC, ateses les seves competències i l'excel·lent equip 
professional de què disposa. 

Atès que les darreres dades mostren, l’any 2012, una significativa reducció de 
la generació de residus sent de 1,19 Kg/hab/dia quan l’any 2004 eren de 1’48 
Kg/hab/dia. 

Atès que el compromís de la ciutadania amb la reducció de la generació de 
residus, l’encert de les polítiques de prevenció desenvolupades i l’actual crisi 
econòmica fan possible avançar amb més decisió cap a polítiques de reducció, 
reciclatge i recuperació. 

Atès que l'Estatut de Catalunya ens dota de competències per fer possible la 
implantació del model de recollida selectiva d'envasos, el SDDR (Sistema de 
Dipòsit Devolució i Retorn), i que l’ARC pot promoure modificacions normatives 
per a la seva implementació. 
 
Atès que considerem que l'ARC, comptant amb els ens locals, presenti una 
alternativa al conveni proposat amb Ecoembes que serveixi per a 
l'acompliment dels objectius de prevenció i reciclatge, sense minorar els 
recursos de la retribució als ens locals. 

Per tot això, el grup municipal d’ICV proposa l’adopció dels següents acords: 

“PRIMER. Manifestar el nostre compromís amb la implementació de sistemes 
de gestió i recollida de residus més sostenible. Avançar en la reducció, 
reciclatge, reutilització i recuperació. 

SEGON. Manifestar el nostre rebuig a qualsevol rebaixa en el finançament 
d’Ecoembes als ens locals per a la recollida, transport i selecció d'envasos i 
d'embalatges, així com als que es recuperen a les plantes de tractament. 



 

 

TERCER. Demanar a l'Agència de Residus de Catalunya (ARC) que prorrogui 
el conveni vigent amb Ecoembes, mentre no s’assoleixi un acord que permeti 
la prestació del servei amb el finançament necessari als Ens Locals. 

QUART. Recolzar el treball de la FMC, l'ACM i l'AMB en la negociació amb 
Ecoembes. La voluntat del món local és treballar junts amb l'Agència de 
Residus de Catalunya (ARC) una proposta favorable a la millora de la recollida 
selectiva i al servei que presten els Ajuntaments. 

CINQUÈ. Demanar que en el nou Programa de Gestió de Residus Municipals 
de Catalunya (PROGREMIC 2013-2018) s'incorporin nous objectius més 
ambiciosos de prevenció. 

SISÈ. Instar el Govern de la Generalitat de Catalunya perquè en el marc del 
nou Programa, estudiï la possible elaboració d’una llei que permeti implantar a 
Catalunya el Sistema de Dipòsit, Devolució i Retorn (SDDR), així com en el 
disseny i anàlisi del cicle de vida dels envasos i en la prevenció del 
sobreenvasat. 

SETÈ. Demanar a l'Agència de Residus de Catalunya (ARC) que cooperi amb 
el món local donant suport tècnic per elaborar i promoure els Plans locals de 
Prevenció en matèria de generació de residus. 

VUITÈ. Donar trasllat dels acords a l'Agència de Residus de Catalunya (ARC), 
al conseller de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, a la 
presidenta del Parlament de Catalunya i als grups parlamentaris, a la FMC, a 
l'ACM , als grups de l'AMB, a Ecoembes i a Ecovidrio.” 

 
 23. MOCIÓ D’ICV PROPOSANT DONAR NOM A UN CARRER, 

INDRET O EQUIPAMENT PROU SIGNIFICATIU EN RECORD DEL 
MESTRE D’OBRES MUNICIPAL JOSEP SALVANY JUNCOSA. 

Atès que a la reunió ordinària de la Comissió Municipal de Treball per a la 
Nomenclatura dels Vials Públics de la ciutat del 3 de juliol es van adoptar els 
criteris per a donar noms als carrers o indrets/equipaments de la ciutat. 

Atès que aquest Ple s’ha posicionat reiteradament a favor de la protecció, 
restauració, conservació i difusió del seu patrimoni historicoarquitectònic. 

Atès que una gran part del nostre patrimoni historicoarquitectònic catalogat al 
Pla Especial i Catàleg de 1987 té la tipologia vuitcentista de la segona meitat 
del segle XIX. 

Atès que Josep Salvany i Juncosa (Vilanova i la Geltrú, 1825-1898?) fou 
nomenat mestre d’obres titular de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú el 17 de 
novembre de 1858 i va la ser la màxima autoritat urbanística de la ciutat fins al 
1880, període en el qual es van edificar el principal nombre d’edificis 
vuitcentistes significatius de la ciutat, l’alineament de carrers dels nuclis antics i 



 

 

confeccionar l’eixample Gumà que caracteritza urbanísticament la ciutat 
històrica de Vilanova i la Geltrú. 

Atès que Josep Salvany i Juncosa compaginà la seva activitat com a titular 
municipal en matèria urbanística amb l’exercici privat de la seva professió i que 
treballà tant per a la burgesia enriquida com per als privats modestos, sempre 
amb els criteris establerts en el Bando de Buen Gobierno de Vilanova i la 
Geltrú de 1851, que permeté una coherència urbanística encara avui present. 

Atès que va ser el mestre d’obres d’edificis significatius com Casa Solà i 
Esteve (1876), Casa Rectoral de la Immaculada Concepció (1859), Casa 
Josep Alonso (1860), Casa Joaquim Sadurní (1862), Casa Miró i Pascual 
(1860), Casa Jaume Rubio (1860), Casa Ramon Martí i Raventós (1860), Casa 
Salvador Coll (1858), Casa Giron Solé (1863), Casa Bolet (1859), Casa Pau 
Alegre (1873), Casa d'Empara (1875), Casa Pau Soler Morell (reforma 1875), 
Casa Santacana (reforma 1869), La Peixateria Vella (1858), Casa Ramon 
Caba i Sirarol (1872), Casa del Capellà de l’Hospital (1856), Casa de Josefa 
Serra de Soler (1857), Casa Freixedes - Can Segimon (1872), Casa Samà 
(1862), Casa Josep Guibernau (1867), Casa Jeroni Marquès i Miró (1869), 
Casa Joan Almirall (1860), Casa Junqué i Escofet (1868), Casa Olivella (1868), 
entre d’altres. 

Per tot això, el grup municipal d’ICV proposa l’adopció del següent acord: 

“PRIMER. Que el Ple de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú proposi a la 
Comissió Municipal de Treball per a la Nomenclatura dels Vials Públics donar 
nom a un carrer, indret o equipament prou significatiu en record del mestre 
d’obres municipal Josep Salvany i Juncosa.  
SEGON. Que en tant Josep Salvany i Juncosa reuneix tots els criteris 
establerts recentment per la Comissió Municipal de Treball per a la 
Nomenclatura dels Vials Públics de la ciutat, tingui preferència en anomenar 
carrer, indret o equipament de Josep Salvany i Juncosa.” 
  
 
Es vota la moció, la qual s’aprova per unanimitat dels presents (9 vots a favor 
de CiU, 6 vots del PSC –el Sr. Xavier Carbonell s’incorpora a la sessió a partir 
del debat de les mocions-, 2 del PP, 3 de la CUP i 2 d’ICV).  
 
 

 24.  MOCIÓ DE CIU D’ADHESIÓ AL PACTE NACIONAL PEL DRET A 
DECIDIR. 

 
Antecedents 
 
El poble de Catalunya, al llarg de la seva història, ha manifestat 
democràticament la voluntat d’auto governar-se, amb l’objectiu de millorar el 



 

 

progrés, el benestar i la igualtat d’oportunitats de tota la ciutadania, i per 
reforçar la cultura pròpia i la seva identitat col·lectiva. 
 
Davant l’actual situació de bloqueig polític, financer, social, cultural i lingüístic 
de Catalunya en el si de l’Estat espanyol, el poble de Catalunya i les seves 
institucions han expressat la voluntat de decidir el seu futur polític a través de 
diverses formes: les manifestacions massives del 10 de juliol de 2010 sota el 
lema «Som una Nació, nosaltres decidim» i la de l’11 de setembre de 2012 
sota el lema «Catalunya nou Estat d’Europa»; la resolució del Parlament de 
Catalunya el 27 de setembre de 2012 constatant la necessitat que el poble de 
Catalunya pogués determinar lliurement i democràticament el seu futur 
col·lectiu mitjançant una consulta; o la Declaració de sobirania i el dret a decidir 
del poble de Catalunya adoptada pel Parlament el 23 de gener de 2013. 
 
El passat 6 de maig de 2013, el President Mas, en la cimera per al dret a 
decidir, va manifestar la voluntat del Govern de la Generalitat de constituir el 
Pacte Nacional pel Dret a Decidir, punt de trobada i de participació de tots els 
agents i institucions catalanes que ha de permetre garantir un procés 
democràtic, transparent, de respecte de la pluralitat d’opcions a través de la 
deliberació i diàleg en el si de la societat catalana, amb l’objectiu que el 
pronunciament que resulti de l’exercici del dret a decidir sigui l’expressió 
majoritària de la voluntat popular. 
 
Finalment, el 26 de juny de 2013 s’ha constituït el Pacte Nacional pel Dret a 
Decidir, com a expressió d’un dels principis fonamentals de tota democràcia: 
donar l'opció al poble de Catalunya de decidir el seu futur. A l’acte de 
constitució hi han assistit representants de les institucions més representatives 
del país, del món local, dels agents econòmics i socials, de les entitats culturals 
i cíviques i de les forces polítiques favorables a l’exercici del dret a decidir i de 
la celebració d’una consulta sobre el futur polític de Catalunya, més enllà de la 
seva posició final. 
 
Així doncs, el grup municipal de Convergència i Unió  proposa al Ple municipal 
l'adopció de l’acord següent: 
 
“PRIMER. Adherir-se al Pacte Nacional pel Dret a Decidir mitjançant la 
plataforma www.dretadecidir.cat amb la voluntat de treballar pels objectius que 
es proposa. 
 
SEGON. Promoure que els agents econòmics i socials i les entitats culturals i 
cíviques del municipi s’adhereixin al Pacte Nacional pel Dret a Decidir i 
participin de forma activa en aquest procés democràtic de l'exercici del dret a 
decidir i de la celebració d'una consulta sobre el futur polític de Catalunya. 
 



 

 

TERCER. Enviar aquesta moció al Parlament de Catalunya, al Govern de la 
Generalitat de Catalunya, a l’Associació Catalana de Municipis i Comarques, i 
fer-ne difusió a les entitats culturals i cíviques del municipi.” 
 
 
Es vota la moció, amb la transacció, la qual s’aprova amb 20 vots a favor dels 
grups municipals de CiU (9), del PSC (6), de la CUP (3) i d’ICV (2) i els vots en 
contra del PP (2).  
 
L’acord adoptat finalment és el següent: 
 
S’acorda: 
 
“PRIMER. Adherir-se al Pacte Nacional pel Dret a Decidir mitjançant la 
plataforma www.dretadecidir.cat amb la voluntat de treballar pels objectius que 
es proposa. 
 
SEGON. Promoure que els agents econòmics i socials i les entitats culturals i 
cíviques del municipi s’adhereixin al Pacte Nacional pel Dret a Decidir i 
participin de forma activa en aquest procés democràtic de l'exercici del dret a 
decidir i de la celebració d'una consulta sobre el futur polític de Catalunya. 
 
TERCER. Enviar aquesta moció a la Generalitat de Catalunya, al Parlament de 
Catalunya, a la Federació de Municipis de Catalunya, a l’Associació Catalana 
de Municipis, al Consell de Governs Locals i a l’Associació de Municipis per la 
Independència.” 
 
 

 25.  MOCIÓ DE CIU PER DONAR SUPORT A LA VIA CATALANA CAP 
A LA INDEPENDÈNCIA DEL DIA 11 DE SETEMBRE DE 2013. 

 
El dia 11 de setembre de 2012 milers de persones es van manifestar de forma 
pacífica a Barcelona sota el lema ‘Catalunya, nou estat d’Europa’. Va ser una 
clara constatació de les inquietuds del poble català a favor de la sobirania de la 
nostra nació, una realitat que es va amplificar, ràpidament, a tot el món. A partir 
d’aquesta demostració dels catalans i catalanes es va començar a parlar de 
Catalunya i dels seus anhels d’independència en un context internacional i 
també es van produir una sèrie d’esdeveniments a nivell intern que van 
desembocar en la convocatòria anticipada d’eleccions. El context parlamentari 
de la Catalunya del 2013 té el seu origen en aquella manifestació que va 
simbolitzar el malestar d’un poble oprimit sota un estat que ja no el representa.  
 
Ha passat un any des d’aquella manifestació i s’ha avançat clarament en el 
camí de la independència però s’ha de mantenir la flama ben encesa i és per 



 

 

aquest motiu que l’Assemblea Nacional Catalana, amb la col·laboració 
d’Associació de Municipis per la Independència i, per tant, dels ajuntaments 
catalans, al costat de moltes altres entitats, organitzen la Via Catalana cap a 
la Independència que travessarà el país de nord a sud, de La Jonquera a 
Sant Carles de la Ràpita. Al llarg de les comarques catalanes milers de 
persones es donaran la mà per construir aquesta cadena de pau i d’amistat. 
Serà una nova oportunitat per demostrar a tot el planeta la unitat del nostre 
poble i també per visualitzar que la causa està ben viva i que va creixent dia a 
dia.   
 
Es tracta d’un acte eminentment popular on els protagonistes han de ser els 
ciutadans i ciutadanes de Catalunya però la col·laboració dels consistoris és 
determinant per a garantir el seu èxit. La mobilització de milers de persones 
cap a diferents indrets del país exigeix uns grans esforços de coordinació i 
també de planificació en la mobilitat i per tant és molt important el treball 
conjunt dels diferents cossos de seguretat.  
 
D’altra banda també s’ha de garantir un ambient festiu a partir dels elements 
de la nostra cultura popular i tradicional com per exemple els gegants, 
capgrossos, grallers i d’altres arrelats a moltes poblacions catalanes.  
 
Així doncs, el grup municipal de Convergència i Unió  proposa al Ple municipal 
l'adopció de l’acord següent: 
 
“PRIMER. Mostrar el suport de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú en la Via 
Catalana cap a la Independència que travessarà Catalunya el dia 11 de 
setembre de 2013. 
 
SEGON. Col·laborar en aquest esdeveniment, facilitat el pas pel municipi (si 
s’escau) amb la implicació de la policia municipal.  
 
TERCER. Facilitar que els cossos de protecció civil de la població puguin 
adherir-se a l’organització de la cadena humana de forma coordinada amb els 
promotors de l’acte.  
 
QUART. Fer compatible la cadena humana amb els actes previstos per la 
Diada a nivell municipal.  
 
CINQUÈ. Motivar la participació a la cadena humana de totes les figures de 
cultura popular del municipi com els gegants, nans, grallers, castellers i altres 
de similars.  
 
SISÈ. Comunicar aquest acord a l’Associació de Municipis per la 
Independència (C. Ciutat, 1 / 08500 VIC).” 



 

 

 
Un cop finalitzat el debat es vota la moció, la qual s’aprova amb 13 vots a 
favor dels grups municipals de CiU (9), de la CUP (3) i d’ICV (2), els vots en 
contra del PP (2) i les abstencions del PSC (6). 
 

 26.  MOCIÓ DE CIU PER DONAR SUPORT AL MANIFEST EN 
DEFENSA DE L’ESPORT AMATEUR CATALÀ. 

 
(La moció 26 i 29 s’uneixen en una de sola, la 26 bis) 
 

Davant les actuacions inspectores de la Inspecció de Treball i Seguretat Social 
de l’Estat a les entitats esportives catalanes, actuacions que van adreçades no 
només a l’esport professional sinó que s’estenen a l’esport de base i amateur, 
posant en risc la seva continuïtat, volem manifestar el següent: 
 
El sistema esportiu català es sustenta en gran part en l’esport de base, infants i 
joves que realitzen activitats esportives en horari no lectiu. Aquestes activitats 
contribueixen a la seva formació personal i cívica, a l’educació en valors, a 
l’adquisició d’hàbits saludables, a la integració i a la cohesió social. Resulta 
doncs, imprescindible conservar-lo i impulsar-lo. 
 
El paper dels entrenadors i monitors dels equips no professionals és 
transcendental per a la supervivència de l’esport no professional, en la mesura 
que la seva dedicació és en gran part altruista i desinteressada. A canvi de la 
seva dedicació i compromís més enllà del que són estrictament les hores 
d’entrenament, reben dels clubs una compensació econòmica que els hi 
permet també cobrir les despeses que els hi ocasiona. 
 
En l’àmbit esportiu i, concretament, en l’esport amateur, la relació entre les 
entitats esportives i  moltes de les persones que hi presten els seus serveis es 
veu com una relació de voluntariat donat que realitzen la seva tasca moguts 
més per la motivació, la passió i el compromís que no pas per l’obtenció d’un 
benefici econòmic personal. Sense aquestes persones, moltes entitats serien 
inviables. 
 
De les actuacions de la Inspecció de Treball i Seguretat Social estan derivant 
actes de liquidació i d’infraccions per uns imports que per la majoria d’aquestes 
entitats esportives són del tot inassumibles, per la qual cosa es veuran 
obligades a desaparèixer, causant un dany de dimensions extraordinàries en el 
nostre sistema esportiu i, concretament, en l’esport de base i en els nostres 
joves. 
 
Així doncs, el grup municipal de Convergència i Unió  proposa al Ple municipal 
l'adopció de l’acord següent: 



 

 

 
PRIMER. Sol·licitar al Govern espanyol ampliar la moratòria en les actuacions 
inspectores a les entitats esportives sense ànim de lucre en l’àmbit de l’esport 
no professional.  
 
SEGON. Instar la Inspecció de Treball i Seguretat Social a que apliqui una 
interpretació àmplia de la legislació vigent en matèria de seguretat social. 
 
TERCER. Instar el Congrés de Diputats a adoptar els canvis legislatius 
necessaris a fi d’establir per a aquest col·lectiu un règim especial de la 
Seguretat Social que contempli la seva singularitat, i que porti a una reducció 
del percentatge de cotització de l’esport amateur.” 
 

 
26 bis. MOCIÓ CONJUNTA DE CIU I PSC EN DEFENSA DE L’ESPORT 

AMATEUR CATALÀ. 
 
Davant les actuacions inspectores de la Inspecció de Treball i Seguretat Social 
de l’Estat a les entitats esportives catalanes, actuacions que van adreçades no 
només a l’esport professional, sinó que s’estenen a l’esport de base i amateur, 
posant en risc la seva continuïtat, volem manifestar el següent: 
 
El sistema esportiu català se sustenta en gran part en l’esport de base, infants i 
joves que realitzen activitats esportives en horari no lectiu.  Aquestes activitats 
contribueixen a la seva formació personal i cívica, a l’educació en valors, a 
l’adquisició d’hàbits saludables, a la integració i a la cohesió social.  Resulta, 
doncs, imprescindible conservar-lo i impulsar-lo. 
 
El paper dels entrenadors i monitors dels equips no professionals és 
transcendental per a la supervivència de l’esport no professional, en la mesura 
que la seva dedicació és en gran part altruista i desinteressada.  A canvi de la 
seva dedicació i compromís, més enllà del que són estrictament les hores 
d’entrenament, reben dels clubs una compensació econòmica que els hi 
permet també cobrir les despeses que els hi ocasiona. 
 
En l’àmbit esportiu, i concretament en l’esport amateur, la relació entre les 
entitats esportives i moltes de les persones que hi presten els seus serveis es 
veu com una relació de voluntariat donat que realitzen la seva tasca moguts 
més per la motivació, la passió i el compromís que no pas per l’obtenció d’un 
benefici econòmic personal.  Sense aquestes persones moltes entitats serien 
inviables. 
 
De les actuacions de la Inspecció de Treball i Seguretat Social, estan derivant 
actes de liquidació i d’infraccions per uns imports que per la majoria d’aquestes 



 

 

entitats esportives són del tot inassumibles, per la qual cosa es veuran 
obligades a desaparèixer, causant un dany de dimensions extraordinàries en el 
nostre sistema esportiu i, concretament, en l’esport de base i en els nostres 
joves. 
 
Els grups municipals de Convergència i Unió i del Partit dels Socialistes de 
Catalunya proposen al Ple de l’Ajuntament l’adopció del següent 
 

ACORD 
 
“PRIMER. Sol·licitar al Govern espanyol ampliar la moratòria en les actuacions 
inspectores a les entitats esportives sense ànim de lucre en l’àmbit de l’esport 
no professional, després d’analitzar els resultats de les inspeccions efectuades 
i amb la finalitat d’aclarir l’abast de la normativa. 
 
SEGON. Instar al Govern de la Generalitat a la negociació amb el govern de 
l'estat d'una modificació de la legislació, que afecta a tot l’Estat, en matèria de 
cotització i liquidació dels drets de la seguretat social en l'esport amateur i el 
voluntariat esportiu. 
 
TERCER. Instar al Congrés de Diputats a establir un sistema especial de la 
Seguretat Social, exempt de cotització, per als clubs i les entitats esportives 
sense ànim de lucre, que incorpori a aquelles persones que hi col·laborin i 
obtinguin una retribució que es pugui considerar marginal i no constitutiva de 
mitjà fonamental de vida. 
 
QUART. Demanar a la Inspecció de Treball i Seguretat Social que apliqui una 
interpretació àmplia de la legislació vigent en matèria de seguretat social i 
voluntariat a les activitats esportives efectuades per clubs i entitats esportives 
sense afany de lucre. 
 
CINQUÈ. Reclamar al Congrés que impulsi el reconeixement de la figura del 
voluntari, sense relació laboral, en el cas d’activitats esportives realitzades per 
clubs i entitats sense finalitat de lucre. 
 
SISÈ. Instar la Seguretat Social a atorgar caràcter informatiu i no sancionador 
a qualsevol acta oberta a entitats esportives sense ànim de lucre, en l’àmbit de 
l’esport no professional, quan hagi disconformitat entre les actuacions del club 
o entitat esportiva i la Inspecció del Treball i de la Seguretat Social, sempre 
que la tipologia d’aquestes disconformitats sigui coincident o habitual respecte 
a les detectades per la inspecció en altres clubs i entitats esportives, podent 
ser deguda a una insuficient claredat de la normativa aplicable. 
 



 

 

SETÈ. Traslladar aquests acords al president de la Generalitat de Catalunya, al 
conseller de la Presidència, al secretari general de l’Esport, al Govern de 
l’Estat, als grups parlamentaris del Congrés dels Diputats, al Ministerio de 
Empleo i Seguridad Social, a la Unió de Federacions Esportives de Catalunya i 
a la Unió de Consells Esportius de Catalunya.” 
 
 
Després del debat corresponent, i a petició del grup municipal del PP, es vota 
separadament el punt sisè dels acords. 
 
El resultat de la votació és el següent: 
 
Els punts primer, segon, tercer, quart, cinquè i setè s’aproven amb 20 vots a 
favor dels grups municipals de CiU (9), del PSC (6), de la CUP (3) i d’ICV (2) i 
les abstencions del PP (2).  
 
El punt sisè de la moció s’aprova amb 20 vots a favor dels grups municipals de 
CiU (9), del PSC (6), de la CUP (3) i d’ICV (2) i els vots en contra del PP (2).  
 
La moció, per tant, queda aprovada en la seva totalitat. 
 
 

 27.  MOCIÓ DEL PSC PERQUÈ ES CREÏN NOUS CIRCUITS 
CULTURALS AL PENEDÈS I AL GARRAF. 

 
(Aquesta moció es retira de l’ordre del dia) 

 
Les terres del Penedès i del Garraf han tingut i tenen una gran vitalitat cultural, 
que prové en molts casos d’una llarga tradició associativa que s’ha manifestat 
des de diverses vessants, sobretot des d’allò que ha tingut i té a veure amb la 
cultura popular i tradicional. Aquesta cooperació s’ha vist enriquida amb el pas 
dels anys per una constant col·laboració entre colles i entitats del territori que 
han fet dels nostres municipis un gran referent de país en l’àmbit d’aquesta 
modalitat cultural. 
 
En diverses èpoques de la nostra història recent hi ha hagut moments d’anar 
més enllà a l’hora de potenciar l’activitat relacionada amb la cultura en cada 
municipi i s’ha afavorit l’intercanvi d’altres propostes culturals (música, teatre, 
arts plàstiques, literatura...) entre els municipis que formen part del Penedès i 
del Garraf. Actualment en perviuen algunes encara, però percebem que 
darrerament aquesta col·laboració intermunicipal per tal de donar més suport al 
sector cultural del nostre territori potser ha perdut vitalitat. Des de la seva 
creació, els consells comarcals respectius estan fent en part aquesta funció de 
lligam entre els diversos municipis i han anat incidint en aquesta funció, però 



 

 

creiem que, malgrat l’esforç que es fa i les millores assolides en les 
comunicacions dels nostres municipis, aquests fets no han servit per crear 
vincles estables de col·laboració intermunicipal entre els ajuntaments que 
conformen les actuals comarques de l’Alt Penedès, el Baix Penedès i el Garraf 
o per millorar de forma notable aquesta interrelació.  
 
D’altra banda, existeix la voluntat de tirar endavant l’àmbit funcional del 
Penedès, que creiem que hauria de tenir com a un dels seus objectius 
principals d’actuació l’enfortiment de les relacions culturals entre els municipis 
que en formaran part, com una manera de fomentar la cultura com a eix 
indispensable per a la millora de la cohesió social i alhora de dinamització 
turística i econòmica. 
 
En moments com els actuals, creiem que establir nous circuits culturals dins 
del nostre territori pot ser una bona eina de dinamització i de difusió de les 
diferents arts i ens pot servir per estimular-ne la creació, i fins i tot en una 
segona fase ens pot permetre entrar en col·laboració amb altres zones del 
país. 
 
Creiem, també, que malgrat els moments de crisi i de reduccions 
pressupostàries que malauradament també està patint el món de la cultura, 
tenim l’oportunitat de posar imaginació perquè de forma conjunta puguem oferir 
noves possibilitats de rebre i de donar una oferta cultural i fer-la millor. Una 
bona manera pot ser posant en col·laboració i coordinant les programacions 
amb els equipaments culturals existents al territori, alguns dels quals han 
aparegut els darrers anys, bé siguin públics o en concertació amb el sector 
privat. 
 
Per tot això, el Grup Municipal Socialista proposa al Ple de l’Ajuntament 
l’adopció de l’acord següent: 

 
“Demanar a l’equip de govern municipal que, dins del marc de la comissió 
informativa corresponent, en el termini de tres mesos elabori i debati un 
informe que analitzi les possibilitats de crear mecanismes de coordinació entre 
les diverses polítiques culturals municipals del nostre territori i trobi fórmules 
per donar suport a entitats i ajuntaments per tal de crear nous circuits que 
posin en comú creadors i creadores culturals dels nostres municipis.” 
 
 

 28.  MOCIÓ DEL PSC SOBRE ACCIONS DE MILLORA DE LA 
MOBILITAT. 

 



 

 

La gestió de la mobilitat és un dels elements clau per millorar la qualitat de vida 
i també per facilitar les activitats econòmiques, així com la imatge general que 
es vol projectar. 
 
En el cas del Nucli Antic s’han anat modificant diversos sentits de carrers: fins 
a una quinzena de modificacions de carrers dins i a l’exterior de l’àmbit. El fet 
que el Pla de mobilitat trigarà no menys d’un any mentre s’elabora i entra en 
vigor, així com la voluntat del govern de no aplicar l’anterior Pla de pacificació 
elaborat d’acord amb el Pla de Millora Urbana i les obres de la Llei de Barris, 
donen la sensació d’una improvisació constant amb els canvis de sentit. 
Aquesta qüestió es va analitzar durant la moció d’aquest Grup Municipal el 
novembre de 2012. Un exemple d’aquesta qüestió la trobem en algun carrer 
que s’ha arribat a canviar de sentit de circulació fins a 2 cops en menys d’un 
any, i que ha generant diverses equivocacions a conductors i queixes veïnals.  
 
Aquesta improvisació i sensació de temporalitat no ajuda a aplicar una 
pacificació a la zona i s’afegeix una degradació del sector que no preveia que 
es mantinguessin nivells de trànsit similars als que existien anteriorment. 
 
D’altra banda, l’arribada de l’estiu comporta que cada any s’incrementi el trànsit 
a la ciutat, especialment als accessos de la zona marítima. A aquests elements 
s’afegeix la plena extensió de la zona blava a tota la façana marítima i a la 
zona portuària efectuada durant el  2012. Tot i això, durant l’estiu passat sí que 
es van habilitar aparcaments en solars privats que enguany no s’han repetit. 
 
També hem conegut per la premsa que l’empresa Ports de la Generalitat 
elimina la zona d’aparcament situada davant del passeig del Carme. 
 
Per tot això, el Grup Municipal Socialista proposa al Ple de l’Ajuntament 
l’adopció del següent acord: 
 
“PRIMER. Rebutjar la decisió de Ports de la Generalitat d’eliminar l’aparcament 
del passeig del Carme. 
 
SEGON. Instar l’equip de govern a que negociï amb l’empresa que desisteixi 
d’aquesta decisió, i que conveniï amb l’Ajuntament que mentre aquesta zona 
del Port no té un ús definitiu, es pugui destinar a aparcament, especialment en 
els períodes de més necessitat per a la ciutat (estiu, festes, esdeveniments 
firals, etc.) 
 
TERCER. Negociar amb propietaris de solars de la zona que no tenen cap ús 
la seva cessió per a l’habilitació d’aparcaments d’estiu, per tal que es posin en 
marxa de forma immediata i donar-li continuïtat de cara a les properes 
temporades d’estiu. 



 

 

 
QUART. En l’àmbit del Nucli Antic i l’eixample central no modificar cap sentit 
sense consensuar-ho amb veïns i entitats comercials, prèvia presentació al 
Fòrum de Mobilitat.” 
 
Finalitzat el debat, es passa a votar la moció amb la transacció.  Es voten en 
primer lloc els punts primer i segon de la moció i a continuació els punts tercer 
i quart.   
 
El resultat de la votació és el següent: 
 
Els punts primer i segon s’aproven amb 20 vots a favor dels grups municipals 
de CiU (9), del PSC (6), de la CUP (3) i d’ICV (2) i les abstencions del PP (2).  
 
Els punts tercer i quart s’aproven per unanimitat dels presents (9 vots a favor 
de CiU, 6 del PSC, 2 del PP, 3 de la CUP i 2 d’ICV). 
  
La moció, per tant, queda aprovada en la seva totalitat. 
 
L’acord adoptat finalment és el següent: 
 
“PRIMER. Reunir en comissió de treball, amb la major brevetat, els membres 
de la Comissió Informativa de Serveis a la Ciutat per avaluar la situació 
problemàtica d’aparcament i mobilitat actual a la façana Marítima, així com les 
actuacions a realitzar, ja sigui amb caràcter provisional o definitiu per a garantir 
els següents objectius: una mobilitat al Passeig que garanteixi un ús prioritari 
per als vianants, bicicletes i transport públic, l’accessibilitat als serveis de 
platges, a l’oferta de restauració i comercial existent; millorar i impulsar l’ús de 
l’aparcament soterrat de l’Eixample de Mar actualment infrautilitzat i estudiar 
possibles noves ubicacions d’aparcament perifèrics o pròxims dissuasoris.  
 
SEGON. Negociar amb propietaris de solars de la zona que no tenen cap ús la 
seva cessió per a l’habilitació d’aparcaments d’estiu, per tal de que es posin en 
marxa de forma immediata i donar-li continuïtat de cara a les properes 
temporades d’estiu. 
 
TERCER. En l’àmbit del Nucli Antic i l’eixample central no modificar cap sentit 
sense consensuar-ho amb veïns i entitats comercials, prèvia presentació al 
Fòrum de Mobilitat.” 

 
 
 29.  MOCIÓ DEL PSC DE SUPORT ALS CLUBS I ENTITATS 

ESPORTIVES CATALANES DAVANT L’ACCIÓ DE LA INSPECCIÓ 
DE TREBALL. 



 

 

 
(La moció 26 i la 29 s’uneixen en una de sola, la 26 bis) 
  

Les actuacions de la Inspecció de Treball i de la Seguretat Social a diferents 
federacions i clubs esportius catalans al llarg dels darrers mesos han despertat 
una gran preocupació i inquietud en el conjunt d'aquest sector, ja que moltes 
d'elles s'han tancat amb sancions, que en certs casos han estat molt elevades, 
fruit d’interpretacions estrictes de la Llei.  
 
En aquest marc, el dia 28 de maig de 2013, el secretari general de l'Esport, 
juntament amb el president de la Unió de Federacions Esportives de 
Catalunya, varen fer arribar una circular a tots els clubs i entitats esportives 
catalanes informant de l’acord a què s'ha arribat amb la Inspecció de Treball i 
Seguretat Social d'obertura d'un període de regularització voluntària fins al 30 
de setembre per als clubs i les entitats esportives. 
 
Aquest acord ha generat una extraordinària alarma en el món associatiu 
esportiu, i suposa l'acceptació per part del Govern de la Generalitat i de la 
UFEC de les actuacions inspectores practicades fins ara, que deixen les 
entitats actualment en procés sense cap suport institucional, i l'acceptació de la 
interpretació rigorosíssima, per part de la Inspecció de Treball de la Generalitat 
de Catalunya, de l'existència de relació laboral ordinària en la pràctica totalitat 
de les relacions entre les entitats i els seus col·laboradors.  
 
En la gran majoria dels casos, les entitats esportives no tenen capacitat per si 
soles, sense suport i acompanyament, per complir les obligacions laborals, 
fiscals, mediambientals, de prevenció de riscos laborals, de protecció de 
dades, etc. Les lleis estan pensades per a empreses mercantils i no tenen en 
compte la manca de mitjans de les entitats sense ànim de lucre. 
 
En cap cas es vol instar a vulnerar la llei ni que el sector de l'esport pugui ser 
considerat com un col·lectiu que rep tracte de favor. La nostra voluntat és que 
el marc normatiu s'adapti a la realitat del teixit esportiu del nostre país, ja que si 
es dóna compliment estricte a la normativa en matèria de seguretat social serà 
la fi de l'esport català, perquè l'estructura esportiva a casa nostra es sustenta 
gràcies a moltes persones que, de manera altruista fan que es pugui tirar 
endavant l'activitat diària de l'esport en el nostre país.  
 
El futur de l’esport català necessita un abordatge en profunditat de la situació 
jurídica de les entitats esportives. Cal facilitar i adequar les obligacions que han 
de complir per garantir la supervivència del teixit associatiu, com a motor d’un 
sistema viable de foment de la pràctica esportiva des de les seves vessants 
educatives, de promoció d’hàbits saludables i de cohesió social. 
 



 

 

Per tot això, des dels Ajuntaments ens posicionem al costat de les nostres 
entitats esportives en defensa del nostre sistema esportiu i exigim al Govern de 
la Generalitat l’adopció de mesures urgents per afrontar la greu situació en la 
que estan immerses. 
 
Per tot això, el Grup Municipal Socialista proposa al Ple de l’Ajuntament 
l’adopció del següent acord: 
 
“PRIMER. Exigir a la Conselleria d’Empresa la suspensió temporal de les 
actuacions inspectores a les entitats esportives per regularitzar i definir el marc 
jurídic de les relacions de treball, col·laboracions i voluntariat als clubs i entitats 
esportives, amb caràcter retroactiu per a les entitats ja incorporades al procés 
d’inspecció. 
 
SEGON. Exigir a la Conselleria d’Empresa i Treball la creació d’una taula 
de treball amb la representació de la Secretaria de l’Esport, les entitats 
municipalistes (FMC i AMC), la UCEC (Unió de Consells Esportius de 
Catalunya, i la UFEC (Unió de Federacions Esportives de Catalunya), per 
cercar fórmules per regular el voluntariat esportiu.  
 
TERCER. Instar el Govern de la Generalitat a la negociació amb el govern 
de l'Estat d'una modificació de la legislació, que afecta a tot l’Estat, en 
matèria de cotització i liquidació dels drets de la seguretat social en l'esport 
amateur i el voluntariat esportiu. 
 
QUART. Donar trasllat al president de la Generalitat de Catalunya, al 
conseller d’Empresa i Ocupació de la Generalitat, a les entitats municipalistes 
(ACM i FMC), a la UCEC i a la UFEC dels acords.” 
 
 

 30.  MOCIÓ DE LA CUP PER ASSEGURAR UNA ALIMENTACIÓ 
DIGNA I EQUILIBRADA A TOTS ELS VILANOVINS. 

 
La crisi econòmica que estem vivint està provocant que una part significativa 
de la nostra societat estigui sobrevivint en condicions molt precàries. Ja no 
estem parlant de persones en risc d’exclusió social, no estem parlant de 
persones que s’han quedat a l’atur i han vist disminuir els seus ingressos, ni 
tan sols d’aquelles famílies que no poden fer front a les seves hipoteques i que 
es troben en un risc imminent de ser desnonades; ens referim a persones i 
famílies que tenen problemes per poder menjar cada dia. 
 
El problema de les famílies que passen fam a casa nostra és un problema que, 
tot i que es pateix en silenci en la majoria dels casos, està augmentant de 
manera alarmant a la societat catalana i per extensió a la vilanovina. Des de la 



 

 

CUP entenem que una societat que permet que hi hagi persones que passen 
fam, o que no es poden permetre una alimentació adequada, és una societat 
malalta, una societat que ha perdut el nord pel que fa a les seves prioritats. 
Entenem que el primer objectiu dels poders públics ha de ser, indubtablement i 
per sobre de qualsevol altra consideració, assegurar l’alimentació de tots els 
ciutadans. No pot ser que mentre ni tan sols som capaços de garantir el primer 
nivell de necessitats de la piràmide de Màslow, estiguem gastant una part 
important del nostre pressupost en mirar de garantir el cinquè a una altra part 
de la població. Per tant, entenem que aquest Ajuntament, tal i com haurien de 
fer la resta d’administracions, ha de garantir l’alimentació a tots els vilanovins 
per sobre de qualsevol altra necessitat. 
 
Actualment hi ha moltes famílies sobrevivint amb la renda mínima d’inserció 
(poc més de 400 €) i d’altres que ni tan sols tenen accés a aquests ingressos, i 
és previsible que el nombre de famílies en aquesta situació vagi en augment 
els propers mesos, a mida que se’ls vagi esgotant el subsidi d’atur a més 
vilanovins i no es generin nous llocs de treball. Davant d’aquesta situació, es fa 
impossible que moltes d’aquestes famílies es puguin garantir ni un sostre on 
viure dignament, ni una dieta mínimament equilibrada.  
 
Davant d’aquesta situació creiem que l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú té 
l’obligació de replantejar el sistema del banc d’aliments, el menjador social i la 
resta de polítiques de serveis socials destinades a assegurar l’alimentació, per 
tal de garantir realment aquesta necessitat bàsica. Creiem que hi hem de 
destinar més recursos i que el banc d’aliments s’ha de gestionar de manera 
pública, treballant colze a colze amb les entitats, però s’ha de passar de 
l’actual model de caritat a un model públic que garanteixi les necessitats 
bàsiques a tots els vilanovins. 
 
Davant d’aquesta situació d’emergència social, hem de fer un pas més enllà 
per garantir l’alimentació. A través d’aquest servei s’ha de poder assegurar una 
alimentació digna i equilibrada a les famílies on es garanteixi la presència 
d’aliments frescos i proteïnes animals. Creiem que s’han d’unificar els dos 
punts de distribució d’aliments i que des de l’Ajuntament s’ha de marcar el 
sistema de gestió i s’han de garantir els recursos necessaris. 
 
Però especialment, s’han de fer accions que assegurin aquesta alimentació als 
infants, el sector més vulnerable en aquestes èpoques de crisi. Durant el curs 
escolar es garanteix un àpat diari (de dilluns a divendres) als infants més 
necessitats a través dels menjadors escolars, però aquest servei no es presta 
durant els mesos de vacances, deixant aquests infants sense aquest àpat 
garantit. Tot i que des dels serveis socials municipals de la ciutat s’està oferint 
un servei alternatiu a alguns d’aquests nens i nenes, creiem que pot resultar 
insuficient. 



 

 

 
La incapacitat de les institucions públiques a resoldre, com a mínim fins ara, 
aquestes necessitats bàsiques, està fent que algunes persones s’estiguin 
organitzant per mirar de resoldre part d’aquests problemes, ja sigui a través de 
persones voluntàries, com pels mateixos ciutadans que pateixen l’escassetat i 
que s’autoorganitzen per mirar d’assegurar una alimentació digna, per a ells, 
per a les seves famílies i per a d’altres famílies. En aquest sentit, i veient la 
situació real d’emergència, creiem que l’ajuntament de la ciutat no ha de posar 
impediments a aquestes iniciatives, sempre i quan es garanteixin uns criteris 
clars. 
 
Des de la CUP, veient quina és la situació actual a la ciutat i preveient que és 
un problema que anirà augmentant els propers mesos, creiem que s’ha de fer 
un replantejament de les polítiques actuals i sobretot que s’han d’augmentar 
els recursos destinats a aquesta necessitat bàsica. Creiem que s’ha estat fent 
una gran tasca des dels serveis socials de l’Ajuntament tenint en compte els 
recursos dels quals disposen, però veiem imprescindible fer un pas més enllà 
per garantir que cap vilanoví passi gana.  
 
És per tot això, que des del grup municipal de la Candidatura d’Unitat Popular 
de Vilanova i la Geltrú volem proposar els següents acords al Ple de 
l’Ajuntament: 
 
“PRIMER. L’Ajuntament obrirà, com a màxim durant el proper mes de 
setembre, un nou punt de distribució del banc d’aliments des d’on es 
centralitzarà tot el repartiment d’aliments per tal de garantir l’alimentació de tots 
els vilanovins que no ho puguin fer amb els seus recursos.  Aquest espai haurà 
de disposar d’equips de refrigeració que permetin el repartiment d’aliments 
frescos i proteïnes animals als seus usuaris. 
 
SEGON. L’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú assegurarà els recursos 
necessaris perquè es compleixi el primer acord i treballarà conjuntament amb 
les entitats que actualment estan donant aquest servei, i aquelles que s’hi 
vulguin adherir, per fer-ho possible. El servei del banc d’aliments haurà de 
comptar amb l’assessorament d’un/a dietista que asseguri una bona 
alimentació a les persones i famílies usuàries. 
 
TERCER. L’Ajuntament farà un programa que garanteixi l’alimentació, durant 
els períodes de vacances, d’aquells infants que no tinguin garantida una 
alimentació equilibrada. 
 
QUART. L’Ajuntament no posarà impediments a aquelles iniciatives ciutadanes 
destinades a assegurar l’alimentació de les famílies, sempre que les realitzin 
entitats legalment constituïdes i que actuïn sota uns criteris clars i 



 

 

contrastables, encara que treballin fora del marc de la mesa d’entitats socials 
de la ciutat.” 
 
Un cop finalitzat el debat, es voten els punts de la moció per separat. 
  
El resultat de la votació és el següent: 
 
El punt primer s’aprova amb 13 vots a favor dels grups municipals del PSC (6), 
PP (2), CUP (3) i ICV (2), i els vots en contra del grup municipal de CiU (9). 
 
Els punts segon i tercer s’aproven per unanimitat dels presents (9 vots de CiU, 
6 del PSC, 2 del PP, 3 de la CUP i 2 d’ICV).  
 
El punt quart queda desestimat amb 15 vots en contra dels grups de CiU (9) i 
del PSC (6), 5 vots a favor del PP (2) i de la CUP (3) i les abstencions d’ICV 
(2). 
  
La moció, per tant, queda aprovada sense el punt quart.  L’acord adoptat 
finalment és el següent:  
 
“PRIMER. L’Ajuntament obrirà, com a màxim durant el proper mes de 
setembre, un nou punt de distribució del banc d’aliments des d’on es 
centralitzarà tot el repartiment d’aliments per tal de garantir l’alimentació de tots 
els vilanovins que no ho puguin fer amb els seus recursos. Aquest espai haurà 
de disposar d’equips de refrigeració que permetin el repartiment d’aliments 
frescos i proteïnes animals als seus usuaris. 
 
SEGON. L’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú assegurarà els recursos 
necessaris perquè es compleixi el primer acord i treballarà conjuntament amb 
les entitats que actualment estan donant aquest servei, i aquelles que s’hi 
vulguin adherir, per fer-ho possible. El servei del banc d’aliments haurà de 
comptar amb l’assessorament d’un/a dietista que asseguri una bona 
alimentació a les persones i famílies usuàries. 
 
TERCER. L’Ajuntament farà un programa que garanteixi l’alimentació, durant 
els períodes de vacances, d’aquells infants que no tinguin garantida una 
alimentació equilibrada.” 
 
 

 31.  MOCIÓ DE LA CUP SOBRE L’OBLIGACIÓ D’UTILITZAR CASC 
EN ZONA URBANA A LES PERSONES CICLISTES. 

 
(Es retira aquesta moció de l’ordre del dia) 

 



 

 

L’ús de la bicicleta ha experimentat un augment en moltes ciutats durant els 
últims anys, del que ens hem d’alegrar pels seus indubtables efectes positius 
sobre el medi ambient i la salut pública. La contribució de la bicicleta a un millor 
medi ambient urbà és innegable i la seva contribució a la millora de la salut 
pública ha estat reconeguda per l'Organització Mundial de la Salut, que 
recomana l'ús quotidià de la bicicleta com a mesura preventiva davant de 
l'obesitat i les malalties coronàries.  
 
Així mateix ho ha reconegut també la Direcció General de Trànsit (DGT), en 
incloure el foment de la bicicleta com a mitjà de transport preferent entre els 
objectius del seu recentment presentat Projecte de Reforma del Reglament 
General de Circulació.  
 
Aquesta reforma conté nombrosos aspectes positius que afavoreixen la 
seguretat viària i poden ajudar a promoure l'ús de la bicicleta, especialment 
l'aposta per la pacificació del trànsit. No obstant això, l'esborrany inclou una 
mesura excepcional en el nostre entorn europeu, l'efecte global del qual és 
discutible sobre la seguretat del trànsit, la salut pública i la millora del medi 
ambient urbà. Ens referim a l'obligació d'utilitzar casc per circular amb bicicleta 
per la ciutat. 
 
Durant l’any 2011 es van produir arreu de l’Estat gairebé 3.500 accidents 
ciclistes, dels quals 67 van acabar en tragèdia. La majoria d’aquests accidents 
es van produir a la carretera, on és obligatori l’ús del casc. 
 
La mortalitat ciclista per accident a les ciutats espanyoles no és molt elevada, 
oscil·lant entre 10 i 15 morts a l'any (a efectes de comparació, el total de morts 
per accident de trànsit en zona urbana va ascendir a 457 l'any 2011). Aquesta 
mortalitat mostra una clara tendència a la baixa, tot i l'indubtable augment de 
l'ús de la bicicleta com a alternativa de mobilitat urbana en moltes ciutats. 
Aquesta tendència a la baixa mostra l'efectivitat de les mesures que ja s'estan 
prenent en moltes ciutats per millorar la seguretat del trànsit ciclista, com la 
implantació de xarxes de vies ciclistes i altres infraestructures. També confirma 
el fet que, a major nombre de ciclistes augmenta la seguretat ja que hi ha una 
major visibilitat de la bicicleta i al fet que cada vegada més conductors són 
conscients de la presència de ciclistes a la via pública, ja que ells i elles també 
poden ser usuaris de la bicicleta. 
 
L’obligatorietat del casc afectarà negativament l’ús de la bicicleta. Aquesta és 
una afirmació sustentada en nombrosos estudis que confirmen aquest efecte, a 
banda del fet significatiu que en cap dels països on la bicicleta ha arribat a 
ocupar un lloc important en la mobilitat urbana és obligatori l'ús del casc per als 
ciclistes. 
 



 

 

Un descens en l'ús de la bicicleta com a conseqüència de l'obligatorietat de l'ús 
del casc ciclista, podria anar acompanyat d'un increment paral·lel de l'ús de 
motocicletes i ciclomotors, amb les conseqüències negatives que cal imaginar 
per a la seguretat global de trànsit urbà. 
 
És per tot això que es proposa l’adopció del següent acord: 
 
“PRIMER. Manifestar el desacord amb la proposta de la Direcció General de 
Trànsit del Ministeri de l’Interior, d’implantar l’obligatorietat de l’ús del casc a 
les i els usuaris de la bicicleta en entorns urbans. 
 
SEGON. Instar el Govern de l’Estat a reconsiderar aquesta proposta tenint en 
compte les opinions del sector de la bicicleta i a implantar mesures de 
seguretat actives per millorar la prevenció dels accidents de ciclistes. 
 
TERCER. Instar els diferents grups parlamentaris del Congrés de Diputats a 
portar a terme totes les gestions que s’escaiguin per tal de donar compliment a 
aquesta proposta de resolució. 
 
QUART. Comunicar els acords al Consell Municipal de Mobilitat, a la Red de 
Ciudades por la Bicicleta, a la Coordinadora en defensa de la bicicleta 
(CONBICI), a Bicicleta Club de Catalunya (BACC), Coordinadora Catalana 
d’Usuaris de la Bicicleta, als grups parlamentaris del Congrés de Diputats i a la 
Direcció General de Trànsit del Ministeri de l’Interior.” 
 

 
  32.  MOCIÓ DE LA CUP PER ESTABLIR JORNADES DE TREBALL 

POPULAR A LA CIUTAT. 
 

L’individualisme i la competència són valors que impregnen el sistema 
capitalista, econòmicament i socialment. Aquesta conducta ens deshumanitza, 
per això des dels poders públics hem d’actuar-hi i posar sobre la taula eines, 
mesures i iniciatives que els combatin i fomentin valors com la solidaritat, el 
sentit de comunitat i de poble, la cooperació, etc., valors i actituds que facin 
més humana la nostra vida en comú. 
 
La millora i transformació de la ciutat és una de les tasques i objectius dels 
poders públics. Sempre hi ha múltiples temes, espais, racons i polítiques que, 
més enllà de la tasca dels treballadors públics, necessiten de la implicació 
popular, de l’empenta de la ciutadania. Això, sumat a la crisi capitalista i la 
deutecràcia, que estan duent la ciutat a no poder fer inversions i reduir 
notablement els seu pressupost, comporta que moltes actuacions quedin en un 
segon pla o en un calaix. La intenció d’aquestes jornades no és, en cap cas, 



 

 

suplir la tasca dels diferents treballadors i serveis municipals, sinó dur a terme 
actuacions concretes i puntuals extraordinàries. 
 
Aquests motius ens porten a proposar la celebració, tal i com passa en altres 
indrets, de Jornades de Treball Popular (o el nom que s’acordi) repartides pel 
calendari que suposin la neteja, millora o transformació de determinats espais 
i/o equipaments públics. Sense perdre de vista que els objectius de fons són el 
canvi polític i social, des de la CUP creiem que aquestes jornades populars són 
positives per fomentar la consciència col·lectiva de comunitat entre els 
vilanovins i vilanovines, estimar i cuidar millor la ciutat, així com útils per fer-hi 
actuacions necessàries i/o urgents. No és en cap cas treball gratuït, és 
voluntarisme popular per a la conservació, millora i transformació de la ciutat. 
En definitiva, fer-nos una mica més protagonistes del nostre dia a dia ciutadà, 
del nostre futur com a comunitat. 
 
Un exemple pot ser la neteja i preservació d’espais naturals com els Colls o 
l’Ortoll, actuacions a les platges, jardins d’escoles i equipaments públics, suport 
a la tasca de determinades institucions (escoles, hospitals, centres cívics...), 
etc. 
 
Per tot això el grup municipal de la CUP proposa al ple l’adopció del següent 
acord: 
 
“PRIMER. Que l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú impulsi jornades de treball 
popular comunitari, consistents en tasques de neteja, preservació, 
manteniment o transformació d’espais públics de la ciutat. 
 
SEGON. Que l’Ajuntament, un cop superada i valorada una primera 
experiència, es plantegi fixar un mínim de 3 jornades al llarg de l’any. 
 
TERCER. Que l’Ajuntament utilitzi tots els mitjans a la seva disposició per 
comunicar i difondre la iniciativa.” 
 
 
Es vota la moció, amb la transacció, la qual s’aprova amb 20 vots a favor dels 
grups municipals de CiU (9), del PSC (6), de la CUP (3) i d’ICV (2) i els vots en 
contra del PP (2). 
 
L’acord adoptat és el següent: 
 
“PRIMER. Que l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú impulsi jornades de treball 
popular comunitari sota el marc del voluntariat, consistents en tasques de 
neteja, preservació, manteniment o transformació d’espais públics de la ciutat. 
 



 

 

SEGON. Que l’Ajuntament, un cop superada i valorada una primera 
experiència, es plantegi fixar un mínim de 3 jornades al llarg de l’any. 
 
TERCER. Que l’Ajuntament utilitzi tots els mitjans a la seva disposició per 
comunicar i difondre la iniciativa i també posi tot el material necessari per dur a 
terme aquestes jornades.” 
  
 
32. BIS. MOCIÓ D’URGÈNCIA DELS GRUPS MUNICIPALS DEL PSC, CUP I 

ICV PER GARANTIR L’ESTABILITAT DE LA PLANTILLA DE 
MONITORS I MONITORES DE LA PISCINA MUNICIPAL DURANT LES 
OBRES. 

 
El passat Ple d’1 de juliol va debatre i aprovar la moció presentada pels grups 
municipals sotasignats per tal de garantir l’estabilitat de la plantilla de monitors 
durant les obres de la instal·lació de la Piscina municipal, que començaran els 
propers dies. 
 
Durant el seguiment de tot aquest procés, sempre s’ha assegurat per part del 
govern municipal que no hi haurà cap tipus d’afectació laboral. 
 
Després del debat i l’aprovació de la moció el passat 1 de juliol, la negociació 
es manté en el mateix punt, amb la proposta d’un ERO que afectaria als 
treballadors, sense que hi hagi cap proposta alternativa sobre la taula, ni la 
negociació entri a protegir les conseqüències greus sobre els drets d’aquests 
treballadors, que quedaran desprotegits en aplicar-se aquest ERO. 
 
Per tot això, els grups municipals del PSC, la CUP i d’ICV, proposen al Ple 
municipal l’adopció del següent  

ACORD 
 

“El govern municipal garantirà que, mentre durin les obres de la Piscina, no hi 
haurà afectacions laborals ni salarials als treballadors i treballadores de les 
instal·lacions municipals, independentment de la seva forma contractual, 
sempre i quan no hi hagi acord entre treballadors i treballadores i empresa.” 
 
 
Al tractar-se d’una moció d’urgència, en primer lloc cal votar la urgència. 
 
S’aprova la urgència amb 11 vots a favor dels grups municipals del PSC (5), 
PP (1) –la Sra. Carmen María Rodríguez no és present a la sala-, CUP (3) i 
ICV (2) i els vots en contra del grup municipal de CiU (9). 
 



 

 

Un cop aprovada la urgència i posterior debat de la moció, aquesta s’aprova 
amb 13 vots a favor dels grups municipals del PSC (6), PP (2), CUP (3) i ICV 
(2) i els vots en contra del grup municipal de CiU (9). 
 
 
Complert l’objecte de la convocatòria, s’aixeca la sessió a les 23.55 hores, de 
la qual s’estén la present acta que firma la presidenta amb mi, el secretari. 
 


