
 

 

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-ordinari-vilanova-geltru-03-10-2016/ 

 
 
 

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT  
DEL DIA 3 D’OCTUBRE DE 2016 

 
Acta núm. 13 
 
 
A Vilanova i la Geltrú, quan són les 18:10 hores del dia 3 d’octubre de 2016, sota la 
presidència de la senyora alcaldessa, NEUS LLOVERAS I MASSANA (CiU), es 
reuneixen al saló de sessions de la Casa de la Vila les persones següents: 

 
GLÒRIA GARCÍA I PRIETO (CiU)  
ARIADNA LLORENS I GARCÍA (CiU) 
JOAN GIRIBET DE SEBASTIÁN (CiU) 
BLANCA ALBÀ PUJOL (CiU) 
JUAN LUIS RUIZ LÓPEZ (PSC) 
TERESA LLORENS CARBONELL (PSC) 
GERARD LLOBET SÁNCHEZ (PSC) 
JOAN MARTORELL MASÓ (PSC) 
GISELA VARGAS REYES (PSC) 
JOSEP MARIA DOMÈNECH GIBERT (CUP) 
RAIMON RÀFOLS FLORENCIANO (CUP) 
MARTA JOFRA SORA (CUP) 
JOSEP ASENSIO ALBÀ (CUP) 
BERTA BELASKOAIN COMAPOSADA (CUP) 
QUETI VINYALS I FLORENCIANO (ERC) 
JORDI MEDINA I ALSINA (ERC) 
OLGA ARNAU I SANABRA (ERC) 
ADELAIDA MOYA I TAULÉS (ERC)  
FRANCISCO ÁLVAREZ MARÍN (C’s) 
ENVER AZNAR MÉNDEZ (SOM VNG) 
CARLOS REMACHA LÓPEZ (PP) 
CARMEN REINA PADILLA (No adscrita) 
 
SECRETARI GENERAL  
MARCEL·LÍ PONS I DUAT 
 
INTERVENTOR GENERAL 
CÈSAR RODRÍGUEZ SOLÀ 

 
 

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



 

 

 
Excusa la seva assistència la Sra. DÉBORAH ZIMMERMAN MILEGUIR (SOM VNG) i 
no assisteix el Sr. DAVID MONTES MUÑOZ (CiU). 
 
La Sra. ARIADNA LLORENS GARCÍA s’incorpora a la sessió a les 18:17 h., quan 
s’està tractant el punt núm. 6 de l’ordre del dia. 
 
A continuació es tracten els punts de l’ordre del dia, que són els següents: 

 
 

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

l’Ajuntament del dia 12 de setembre de 2016. 
 
CONTROL DELS ÒRGANS DE LA CORPORACIÓ: 
 
Secretaria 
 
   2. Donar compte del Decret de l’Alcaldessa d’actualització de la designació dels 

membres de cada grup polític a les Comissions Informatives i modificació de les 
seves secretaries.  (Exp. 181/2015-SEC) 

  3. Donar compte del Decret de l’Alcaldessa de modificació de la distribució de 
l’exercici de les funcions d’assessorament legal preceptiu i fe pública municipal. 
(Exp. 253/2015-SEC) 

 
Recursos Humans 
 
  4. Donar compte de l’acord de JGL de 13.09.2016, pel qual es declara la 

compatibilitat del treballador d’aquest Ajuntament amb DNI 39.659.234-N. (Exp. 
359/2016-RH) 

  5.  Donar compte del Decret de cessament i nomenament de personal eventual del 
Grup Municipal SOM-VNG.  (Exp. 292/2016-RH) 

 
 
DICTÀMENS: 
 

COMISSIÓ INFORMATIVA DE SERVEIS CENTRALS, SEGURETAT I HISENDA 
 
 
ÀREA D’ALCALDIA-PRESIDÈNCIA 
 
Secretaria General 
 
  6. Aprovació, si escau, de la modificació de la periodicitat de les sessions del Ple, 

any 2016. (Exp. 372/2015-SEC) 
 
Patrimoni 
 



 

 

  7. Inscripció registral de la finca 3.752 de Vilanova i la Geltrú a favor de la 
Corporació (Av. Rocacrespa 49-53 i 64-66, referència inventari 311 i 311.1). 
(Exp. 78/2015-PAT) 

 
 
ÀREA DE SERVEIS CENTRALS, SEGURETAT I HISENDA 
 
Recursos Humans 
 
  8. Convalidació del Decret de contractació d’un operari per poder realitzar els 

muntatges de suport a festes del municipi.  (Exp. 291/2016-RH) 
  9. Convalidació del Decret de contractació d’un tècnic especialista de Cultura per 

substitució d’un treballador en excedència voluntària. (Exp. 336/2016-RH) 
 10. Convalidació del Decret de contractació d’un auxiliar tècnic per atendre els 

serveis d’informació turística del local habilitat al carrer de Sant Sebàstia, 11 
(TOC). (Exp. 275/2016-RH) 

 
Intervenció 
 
 11. Ratificació del Decret de modificació de crèdit núm. 28/2016.  (Exp. 48/2016-

INT) 
 
 

COMISSIÓ INFORMATIVA DE POLÍTIQUES DE CIUTADANIA 
 
 
ÀREA DE POLÍTIQUES DE CIUTADANIA 
 
Serveis Socials 
 
 12. Aprovació, si escau, del conveni de col·laboració entre l’Ajuntament i 

l’Associació de Pares Tegar Pro Discapacitats del Garraf. (Exp. 265/2016-SSO) 
 
 

COMISSIÓ INFORMATIVA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA,  
OCUPACIÓ I INNOVACIÓ 

 
Promoció Econòmica i Projecció Exterior 
 
 13. Ratificació de l’acord de JGL de 20.09.2016, d’aprovació d’una subvenció 

extraordinària a l’Associació Estació Nàutica de Vilanova i la Geltrú. (Exp. 
126/2016-DES) 

 14. Resolució de la impugnació efectuada pel grup polític de la CUP el dia 
27.07.2016, contra l’acord del Ple de 25.07.2016, d’aprovació del nomenament 
dels membres del Consell Municipal del Port de Vilanova i la Geltrú. (Exp. 
99/2016-DES) 

 
 



 

 

MOCIONS 
 
 
Grups Municipals de la CUP i SOM VNG 
 
15. Moció per exigir el final de les altes mèdiques injustificades i per reivindicar el 

dret de les persones a emmalaltir amb dignitat. (Exp. 40/2016-eMOC) 
 
Regidora no adscrita 
 
16. Moció per a la participació ciutadana en els plens de la Corporació. (Exp. 

41/2016-eMOC) 
 
Grup Municipal de C’s 
 
17. Moció relativa a la creació d’un protocol educatiu contra la transfòbia i 

assetjament escolar per identitat de gènere. (Exp. 42/2016-eMOC) 
18. Moció per a la realització d’una consulta ciutadana sobre la nova planificació 

urbanística de l’Eixample Nord. (Exp. 43/2016-eMOC) 
19. Moció per al cens i control dels gossos del municipi a través de l’ADN. (Exp. 

31/2016-eMOC) 
 
Grup Municipal de SOM VNG 
 
20. Moció per a l’impuls i la implementació d’una política de tarifació social en els 

serveis i equipaments públics municipals. (Exp. 44/2016-eMOC) 
 
Grups Municipals de SOM VNG i la CUP 
 
21. Moció sobre l’empadronament de les persones que viuen en situació d’ocupació 

precària. (Exp. 45/2016-eMOC) 
 
Grup Municipal d’ERC 
 
22. Moció de reconeixement i suport a la tasca de l’associacionisme educatiu. (Exp. 

46/2016-eMOC) 
23. Moció per estudiar i revisar les mesures establertes per fomentar el civisme i la 

convivència a Vilanova i la Geltrú. (Exp. 47/2016-eMOC) 
 
Grups Municipals d’ERC i la CUP, amb el suport de SOM VNG 
 
24. Moció sobre els crims contra la humanitat comesos per la dictadura franquista. 

(Exp. 48/2016-eMOC) 
 
Grups Municipals del PSC i CiU 
 
25. Moció en suport de la Plataforma “TRANS*FORMA LA SALUT” per a un nou 

model de salut. (Exp. 49/2016-eMOC) 



 

 

PREGUNTES 
 

 
26. Preguntes de la CUP: 

� Sobre la modificació dels estatuts del Consorci Urbanístic per al 
desenvolupament de l’Eixample Nord. 

� Sobre l’acord de 2013 entre el govern i la propietat de la finca de l’interior d’illa 
entre les rambles de Joan Baptista Pirelli, passeig del Carme i rambla de Lluís 
Companys. 

 
27. Pregunta de C’s sobre el compliment dels informes tècnics de la façana de 

l’Ajuntament. 
 

28. Preguntes de SOM VNG: 

� Sobre els canvis de qualificació urbanística de la finca de l’empresa Ninglee, 
SL a l’interior de l’illa delimitada per la rambla de Joan Baptista Pirelli, passeig 
del Carme, rambla de Lluís Companys i l’Eixample de Mar. 

� Quines han estat les accions que el govern municipal ha realitzat per fer front 
a la problemàtica del tancament del pas sota la via de l’estació d’ADIF i quines 
accions té previstes després del darrer tancament. 

 
29. Preguntes d’ERC: 

� Sobre la conservació del patrimoni històric. 

� Sobre la constitució de comissions d’estudi i debat. 
 
 
PRECS 
 
 

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

SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DEL DIA 12 DE 
SETEMBRE DE 2016. 

 
Es vota l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament del dia 12 
de setembre  de 2016, el qual s’aprova per unanimitat dels presents, amb un total de 
22 vots a favor (4 de CiU, 5 del PSC, 5 de la CUP, 4 d’ERC, 1 de C’s, 1 de SOM 
VNG, 1 del PP i el vot de la Sra. Carmen Reina, regidora no adscrita). 
 

 
  2. SECRETARIA GENERAL. DONAR COMPTE DEL DECRET DE 

L’ALCALDESSA D’ACTUALITZACIÓ DE LA DESIGNACIÓ DELS 
MEMBRES DE CADA GRUP POLÍTIC A LES COMISSIONS 
INFORMATIVES I MODIFICACIÓ DE LES SEVES SECRETARIES.  
(Exp. 181/2015-SEC) 



 

 

 
ES DÓNA COMPTE AL PLE del Decret de l’Alcaldessa núm. 7530-2016, de 27 de 
setembre de 2016, el qual es transcriu literalment a continuació: 
 

“DECRET DE L’ALCALDESSA 
 

Atès que per Decret de 6 de juliol de 2015, es va aprovar la designació dels membres 
de les diferents comissions informatives de caràcter estable. 
 
Atès que per Decrets de dates 8 d’abril, 14 d’abril, 5 de maig i 17 de maig de 2016, 
corresponents a l’expedient 181/2015-SEC, i Decrets de dates 13 de juliol de 2015 i 5 
de maig de 2016, corresponents a l’expedient 206/2015-SEC, es va modificar 
l’esmentada composició. 
 
Atès que fruit de la reorganització de funcions internes del Departament de 
Secretaria, resulta necessari reassignar les funcions de Secretaria de les diferents 
Comissions Informatives. 
 
Atesa la necessitat de disposar d’un text actualitzat que reculli totes les variacions i 
modificacions acordades per Decret d’Alcaldia a partir del Decret de 6 de juliol de 
2015. 
 
Per tot això, 
 
RESOLC: 
 
“PRIMER. Modificar el Decret d’Alcaldia de 6 de juliol de 2015, en l’aspecte referit a la 
designació de secretaries de les comissions informatives, en el següent sentit: 
 
1. COMISSIÓ INFORMATIVA DE POLÍTIQUES DE CIUTADANIA 
 

� SECRETÀRIA:  
− Sra. Rosa Lucas Bizarro 
  Suplent: Sr. Francesc Torres Ferrando 
 
 Suport administratiu: 
- Sra. Pilar Piñol Carrillo 
- Sra. Mònica Baena Mestre (suplent) 

 
2. COMISSIÓ INFORMATIVA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA, OCUPACIÓ I 

INNOVACIÓ. 
 

� SECRETÀRIA:  
− Sra. Cristina Rafales Graells 
 Suplent: Sr. Francesc Torres Ferrando. 

 
 Suport administratiu: 
-    Sra. Anna Carbonell Soto 



 

 

-    Sra. Carme Dastis Alonso (suplent) 
 

3. COMISSIÓ INFORMATIVA DE SERVEIS CENTRALS, SEGURETAT I HISENDA 
 

� SECRETARI:  
− Sr. Francesc Torres Ferrando 
 Suplent: Sra. Rosa Lucas Bizarro 
 
 Suport administratiu: 

   - A determinar per resolució de la presidència de la Comissió 
Informativa, entre el personal administratiu adscrit a les àrees que 
s’integren a la mateixa. 

 
 
4. COMISSIÓ INFORMATIVA DE TERRITORI I ESPAI URBÀ 

 
� SECRETÀRIA:  
− Sra. Dolors Moyano Campaña 
 Suplent: Sr. Tomás Bonilla Núñez 
 
  Suport administratiu: 
-    Sra. Sílvia Nadal Castan 
-    Sra. Àngels Daviu Paños 
 

 
SEGON. Aprovar l’actualització dels nomenaments i designacions acordades pels 
Decrets d’Alcaldia relacionats als antecedents d’aquest Decret, que és la següent: 
 
 
1. COMISSIÓ INFORMATIVA DE POLÍTIQUES DE CIUTADANIA 
 

� PRESIDENTA:  
 Sra. Teresa Llorens Carbonell (Grup Municipal Socialista) 
 
� VICE-PRESIDENTA: 
 Sra. Blanca Albà i Pujol (Grup Municipal CIU) 
 
� VOCALS: 
 
− Sra. Glòria García Prieto (Grup Municipal de CiU) 
  Suplent: Sra. Neus Lloveras i Massana 
 
− Sra. Gisela Vargas Reyes (Grup Municipal Socialista) 
  Suplent: Sr. Juan Luis Ruiz López 
 
− Sr. Josep Maria Domènech Gibert (Grup Municipal de la CUP) 
  Suplent: Sra. Berta Belaskoain Comaposada 
 



 

 

− Sra. Adelaida Moya i Taulés (Grup Municipal d’ERC) 
  Suplent: Sra. Queti Vinyals i Florenciano 
 
− Sr. Francisco Álvarez Marín (Grup Municipal C’s) 
 
− Sr. Enver Aznar Méndez (Grup Municipal de SOM VNG)  
  Suplent: Sra. Déborah Zimmerman Mileguir 
 
− Sr. Carlos Remacha López (Grup Municipal del PP) 
 
− Sra. Carmen Reina Padilla (regidora no adscrita) 
 
 
� SECRETÀRIA:  
− Sra. Rosa Lucas Bizarro 
  Suplent: Sr. Francesc Torres Ferrando 
 
 Suport administratiu: 
- Sra. Pilar Piñol Carrillo 
- Sra. Mònica Baena Mestre (suplent) 
            

 
2. COMISSIÓ INFORMATIVA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA, OCUPACIÓ I 

INNOVACIÓ. 
 
� PRESIDENTA:  
 Sra. Ariadna Llorens García (Grup Municipal de CIU) 
 
� VICE-PRESIDENT: 
 Sr. Joan Martorell i Masó (Grup Municipal Socialista) 
 
� VOCALS: 
 
− Sra. Neus Lloveras i Massana (Grup Municipal de CIU) 
  Suplent: Sr. David Montes Muñoz 
 
− Sra. Teresa Llorens Carbonell (Grup Municipal Socialista) 
  Suplent: Sr. Juan Luis Ruiz López 
 
− Sr. Raimon Ràfols Florenciano (Grup Municipal de la CUP) 
  Suplent: Sr. Josep Asensio  i Albà 
 
− Sr. Jordi Medina i Alsina  (Grup Municipal d’ERC) 
  Suplent: Sra. Olga Arnau i Sanabra 
 
− Sr. Francisco Álvarez Marín (Grup Municipal C’s) 
 
− Sra. Déborah Zimmerman Mileguir (Grup Municipal de SOM VNG)  



 

 

  Suplent: Sr. Enver Aznar Méndez 
 
− Sr. Carlos Remacha López (Grup Municipal del PP) 
 
− Sra. Carmen Reina Padilla (regidora no adscrita) 
 
 
� SECRETÀRIA:  
− Sra. Cristina Rafales Graells 
  Suplent: Sr. Francesc Torres Ferrando 
 
 Suport administratiu: 
-    Sra. Anna Carbonell Soto 
-    Sra. Carme Dastis Alonso (suplent) 
 

 
3.  COMISSIÓ INFORMATIVA DE SERVEIS CENTRALS, SEGURETAT I HISENDA 

 
� PRESIDENTA:  
 Sra. Glòria García Prieto (Grup Municipal CIU) 
 
� VICE-PRESIDENT: 
 Sr. Juan Luis Ruiz López (Grup Municipal Socialista) 
 
� VOCALS: 
 
− Sra. Neus Lloveras i Massana (Grup Municipal CIU) 
  Suplent: Sra. Ariadna Llorens i García 
 
− Sra. Gisela Vargas Reyes (Grup Municipal Socialista) 
  Suplent: Sr. Gerard Llobet Sánchez 
 
− Sr. Josep Asensio i Albà (Grup Municipal de la CUP) 
  Suplent: Sra. Marta Jofra Sora 
 
− Sra. Olga Arnau i Sanabra (Grup Municipal d’ERC) 
  Suplent: Sr. Jordi Medina i Alsina   
 
− Sr. Francisco Álvarez Marín (Grup Municipal C’s) 
 
− Sr. Enver Aznar Méndez (Grup Municipal de SOM VNG)  
  Suplent: Sra. Déborah Zimmerman Mileguir 
 
− Sr. Carlos Remacha López (Grup Municipal del PP) 
 
− Sra. Carmen Reina Padilla (regidora no adscrita) 
 
 



 

 

� SECRETARI:  
− Sr. Francesc Torres Ferrando 
  Suplent: Sra. Rosa Lucas Bizarro 
 
 Suport administratiu: 

- A determinar per resolució de la presidència de la Comissió 
Informativa, entre el personal administratiu adscrit a les àrees que 
s’integren a la mateixa. 

 
 
4.   COMISSIÓ INFORMATIVA DE TERRITORI I ESPAI URBÀ 
 

� PRESIDENT:  
 Sr. Gerard Llobet i Sánchez (Grup Municipal Socialista) 
 
� VICE-PRESIDENT: 
 Sr. Joan Giribet de Sebastián (Grup Municipal de CIU) 
 
� VOCALS: 
 
− Sra. Blanca Albà i Pujol (Grup Municipal de CIU) 
  Suplent: Sr. David Montes Muñoz 
 
− Sr. Joan Martorell i Masó (Grup Municipal Socialista) 
  Suplent: Sr. Juan Luis Ruiz López 
 
− Sra. Marta Jofra Sora (Grup Municipal de la CUP) 
  Suplent: Sr. Raimon Ràfols Florenciano 
 
− Sra. Queti Vinyals i Florenciano (Grup Municipal d’ERC) 
  Suplent: Sra. Adelaida Moya i Taulés 
 
− Sr. Francisco Álvarez Marín (Grup Municipal C’s) 
 
− Sra. Déborah Zimmerman Mileguir (Grup Municipal de SOM VNG)  
  Suplent: Sr. Enver Aznar Méndez 
 
− Sr. Carlos Remacha López (Grup Municipal del PP) 
 
− Sra. Carmen Reina Padilla (regidora no adscrita) 
 
 
� SECRETÀRIA:  
− Sra. Dolors Moyano Campaña 

 Suplent: Sr. Tomás Bonilla Núñez 
 
 Suport administratiu: 
-   Sra. Sílvia Nadal Castan 



 

 

-   Sra. Àngels Daviu Paños 
 
TERCER.  Donar compte al Ple de la present resolució i comunicar-la a tots els grups 
municipals i a les persones interessades.” 
 
 
El Ple es dóna per assabentat. 
 
 

   3. SECRETARIA GENERAL. DONAR COMPTE DEL DECRET DE 
L’ALCALDESSA DE MODIFICACIÓ DE LA DISTRIBUCIÓ DE 
L’EXERCICI DE LES FUNCIONS D’ASSESSORAMENT LEGAL 
PRECEPTIU I FE PÚBLICA MUNICIPAL. (Exp. 253/2015-SEC) 

 
ES DÓNA COMPTE AL PLE del Decret de l’Alcaldessa núm. 7529-2016, de 27 de 
setembre de 2016, el qual es transcriu literalment a continuació: 
 

“DECRET DE L’ALCALDESSA 
 

D’acord amb el contingut del Decret d’Alcaldia 158/2015-SEC, que estableix 
l’organització municipal per a la legislatura 2015-2019 i l’adscripció dels diferents 
serveis i ens municipals a les corresponents àrees.  
 
Vist que l’art. 13.2 del RD 1174/87, pel qual es regula el règim jurídic dels funcionaris 
amb habilitació de caràcter nacional, habilita la Corporació per tal que encomani a 
funcionaris sense habilitació de caràcter nacional, a proposta del titular de la 
Secretaria, que actuaran com a delegats d’aquesta, la fe pública i l’assessorament 
legal preceptiu respecte d’òrgans i entitats dependents de la Corporació que no siguin 
l’alcalde, el Ple o la Junta de Govern Local, que s’ha de considerar vigent per 
aplicació de la disposició transitòria setena de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de 
racionalització i sostenibilitat de l’administració local. 
 
RESOLC: 
 
”Primer. ESTABLIR, a proposta del secretari general de la Corporació, que l’exercici 
de les funcions d’assessorament legal preceptiu i fe pública municipal que 
corresponen al secretari general respecte d’òrgans i entitats dependents de la 
Corporació es distribueix segons la següent organització: 
 
1. SERVEIS DE SECRETARIA GENERAL 
 
Secretari General : Sr. Marcel·lí Pons i Duat 
Adjunt a Secretaria : Sr. Josep Gomariz Meseguer 
 
1.1. SERVEI DE FE PÚBLICA I CARTIPÀS 
 
Sr. Marcel·lí Pons i Duat 
 
1.2. SERVEIS JURÍDICS 



 

 

 
- Sra. Rosa Maria Lucas Bizarro - Serveis Jurídics 
- Sra. Dolors Moyano Campaña - Responsabilitat Patrimonial 
- Sr. Carbonell - Unitat d’expedients sancionadors 
 
1.3. SERVEI DE CONTRACTACIÓ 
 
Sr. Francesc Torres Ferrando – Serveis Jurídics de Contractació i assessorament 
legal al Departament de Recursos Humans 
 
1.4. SERVEI DE PATRIMONI 
 
Sra. Cristina Rafales Graells - Serveis Jurídics de Patrimoni 
 
1.5. RESPONSABILITAT SOCIAL CORPORATIVA 
 
Sr. Josep Gomariz Meseguer 
 
 
2. ASSESSORAMENT I FE PÚBLICA DIFERENTS ÒRGANS MUNICIPALS 
 
2.1. PLE 
 
Titular: Sr. Marcel·lí Pons i Duat, secretari general 
Suplent: Sr. Josep Gomariz Meseguer, adjunt a Secretaria 
 
2.2. JUNTA DE GOVERN LOCAL 
 
Titular: Sr. Marcel·lí Pons i Duat 
Suplent: Sr. Josep Gomariz Meseguer 
 
2.3. JUNTA DE PORTAVEUS 
 
Titular: Sr. Marcel·lí Pons i Duat 
Suplent: Sr. Josep Gomariz Meseguer 
 
2.4. ALCALDIA. DECRETS D’ALCALDIA 
 
Titular: Sr. Marcel·lí Pons i Duat 
Suplent: Sr. Josep Gomariz Meseguer 
 
2.5. TINENTS D’ALCALDIA I REGIDORS/ORES DELEGATS/ADES 
 
Lletrat/ada adscrit/a a la Comissió Informativa a la qual pertany la Regidoria 
corresponent segons el següent quadre: 
 
 
 
 



 

 

 
   Sr. Juan Luis Ruiz López 
Primer tinent d'Alcaldia, portaveu del Govern i regidor 
de Comunicació, Participació, Agermanaments, 
Cooperació, Govern Obert i Descentralització 
 
   Sra. Teresa Llorens Carbonell 
Tercera tinenta d'Alcaldia i regidora de Cultura, 
Convivència i Equitat 
 
   Sr. Joan Martorell i Masó 
Regidor d’Educació 
 
   Sra. Gisela Vargas i Reyes 
Regidora de Serveis Socials i Salut 
 
   Sra. Blanca Albà i Pujol 
Regidora d'Esports, Joventut, Gent Gran, Infància i 
Adolescència 

 
 
 
 
 
 
Sra. Rosa Lucas Bizarro (titular) 
Sr. Francesc Torres Ferrando (suplent) 
 

 
  Sr. Gerard Llobet Sánchez 
Cinquè tinent d'Alcaldia i regidor d'Urbanisme, 
Habitatge i Medi Ambient 
 
  Sr. Joan Giribet de Sebastián 
Regidor de Mobilitat, Serveis Viaris, Projectes i Obres 
 

 
Sra. Dolors Moyano Campaña (titular) 
Sr. Tomás Bonilla Núñez (suplent) 
 

 
  Sra. Neus Lloveras i Massana 
Promoció Econòmica i Projecció Exterior 
 
  Sr. David Montes i Muñoz 
Regidor Adjunt de Promoció Econòmica 
 
  Sr. Joan Martorell i Masó 
Regidor d’Ocupació 
 
  Sra. Ariadna Llorens i García 
Regidora d’Innovació 
 

 
 
Sra. Cristina Rafales Graells (titular) 
Sr. Francesc Torres Ferrando (suplent) 
 

 
  Sra. Glòria García Prieto 
Segona tinenta d'Alcaldia i regidora d'Economia, 
Hisenda, Seguretat i Recursos Humans 
 
  Sra. Ariadna Llorens i García 
Regidora TIC 
 

 
Sr. Francesc Torres Ferrando (titular) 
Sra. Rosa Lucas Bizarro (suplent) 

 

 
 
 

2.6. COMISSIONS INFORMATIVES PERMANENTS 
 
2.6.1. POLÍTIQUES DE CIUTADANIA 
Titular: Sra. Rosa Lucas Bizarro 
Suplent: Sr. Francesc Torres Ferrando 
 
2.6.2. PROMOCIÓ ECONÒMICA I INNOVACIÓ 



 

 

Titular: Sra. Cristina Rafales Graells 
Suplent: Sr. Francesc Torres Ferrando 
 
2.6.3. SERVEIS CENTRALS, SEGURETAT I HISENDA 
Titular: Sr. Francesc Torres Ferrando 
Suplent: Sra. Rosa Lucas Bizarro 
 
2.6.4. TERRITORI I ESPAI URBÀ 
Titular: Sra. Dolors Moyano Campaña 
Suplent: Sr. Tomás Bonilla Núñez 
 
 
3. ASSESSORAMENT I FE PÚBLICA ENS MUNICIPALS 
 
3.1. ORGANISMES AUTÒNOMS MUNICIPALS 
 
3.1.1 O.A.P. VÍCTOR BALAGUER 
Titular: Sr. Marcel·lí Pons i Duat 
Suplent: Sr. Josep Gomariz Meseguer 
 
3.1.2 IMET 
Titular: Sr. Marcel·lí Pons i Duat 
Suplent: Sr. Josep Gomariz Meseguer 
 
3.2. ENTITATS PÚBLIQUES EMPRESARIALS LOCALS 
 
EPEL NEÀPOLIS 
Titular: Sr. Marcel·lí Pons i Duat 
Suplent: Sr. Josep Gomariz Meseguer 
 
3.3. SOCIETATS MERCANTILS MUNICIPALS 
 
3.3.1.  COMPANYIA D’AIGÜES DE VILANOVA I LA GELTRÚ 

 
 Consell d’Administració 
 Titular: Sr. Josep Gomariz Meseguer 
 Suplent: Sr. Francesc Torres Ferrando 
 
 Junta General 
 Titular: Sr. Marcel·lí Pons i Duat 
 Suplent: Sr. Josep Gomariz Meseguer 
 

3.3.2.  INFORMACIÓ I COMUNICACIÓ DE VILANOVA I LA GELTRÚ, SAM 
 

Consell d’Administració 
Titular: Sr. Josep Gomariz Meseguer 
Suplent: Sr. Francesc Torres Ferrando 
 
 



 

 

Junta General 
Titular: Sr. Marcel·lí Pons i Duat 
Suplent: Sr. Josep Gomariz Meseguer 

 
3.3.3.  PROMOCIÓ INDUSTRIAL VILANOVA, SAM (PIVSAM) 

 
Consell d’Administració 
Titular: Sr. Fermín Ortega Vázquez 
Suplent: Sr. Francesc Torres Ferrando 
 
Junta General 
Titular: Sr. Marcel·lí Pons i Duat 
Suplent: Sr. Josep Gomariz Meseguer 

 
3.3.4.  SERVEIS D’APARCAMENTS DE VILANOVA I LA GELTRÚ, SAM 

 
Consell d’Administració 
Titular: Sr. Francesc Torres Ferrando 
Suplent: Sr. Josep Gomariz Meseguer 
 
Junta General 
Titular: Sr. Marcel·lí Pons i Duat 
Suplent: Sr. Josep Gomariz Meseguer 

 
3.4. EMPRESES MIXTES 

 
Funerària Vilanova S.A. 
 
Titular: Marcel·lí Pons i Duat 
Suplent: Josep Gomariz Meseguer 
 
 
4. CONSORCIS 
 
4.1.  CONSORCI PER A LA GESTIÓ DEL SERVEI DE TELEVISIÓ DIGITAL LOCAL 

PÚBLICA DEL GARRAF 
 
 Sr. Tomás Bonilla Núñez 
 
4.2. CONSORCI DE SERVEIS A LES PERSONES 
 
 Sr. Marcel·lí Pons i Duat 
 
4.3. CONSORCI SANITARI DEL GARRAF 
 
 Sr. Josep Gomariz Meseguer 
 
4.4. CONSORCI DELS COLLS I MIRALPEIX-COSTA DEL GARRAF 
 



 

 

 Sr. Marcel·lí Pons i Duat 
 
4.5. CONSORCI URBANÍSTIC PEL DESENVOLUPAMENT DEL SECTOR DE SÒL 

URBANITZABLE 2.8 ANOMENAT EIXAMPLE NORD 
 
 Sr. Tomás Bonilla Núñez 
 
Segon. Les funcions d’assessorament i fe pública relacionades al punt 2 de l’apartat 
primer, impliquen la delegació de signatura de la Secretaria Municipal als diferents 
lletrats que desenvolupen les esmentades funcions, bé com a titulars o com a 
suplents. 
 
Tercer. Traslladar el present Decret a les Àrees Municipals i Caps de Servei de 
l’Ajuntament.” 
 
 
El Ple es dóna per assabentat. 
 
 

  4. RECURSOS HUMANS. DONAR COMPTE DE L’ACORD DE JGL DE 
13.09.2016, PEL QUAL ES DECLARA LA COMPATIBILITAT DEL 
TREBALLADOR D’AQUEST AJUNTAMENT AMB DNI 39.659.234-N. 
(Exp. 359/2016-RH) 

 
ES DÓNA COMPTE de l’acord de la Junta de Govern Local de data 13 de setembre 
de 2016, que és el següent: 
 
 “Declarar la compatibilitat al treballador amb DNI 39.659.234-N per a l’exercici 
d’advocat, amb una dedicació màxima de 18,75 hores setmanals. Així com per a 
seguir assumint la secretaria d’una comissió informativa especial de l’Ajuntament de 
Viladecans, constituïda ad hoc el passat mes de maig de 2016 i que té prevista la 
seva dissolució com a molt tard el 31 de desembre de 2016, sense compensació 
econòmica de cap tipus. 
 
En qualsevol cas, la declaració de compatibilitat restarà supeditada en tot moment a 
l’acompliment del servei en aquesta Administració per part del treballador i dels 
horaris i/o torns laborals establerts o que es puguin establir amb posterioritat a 
aquesta declaració de compatibilitat. 
 
Informar que l’incompliment del règim d’incompatibilitats es configura com a falta molt 
greu i que l’incompliment del deure de sol·licitud de compatibilitat està tipificat com a 
falta greu.” 
 
 
El Ple es dóna per assabentat. 
 
 



 

 

  5. RECURSOS HUMANS. DONAR COMPTE DEL DECRET DE 
CESSAMENT I NOMENAMENT DE PERSONAL EVENTUAL DEL GRUP 
MUNICIPAL SOM VNG. (Exp. 292/2016-RH) 
 

Relació de fets 
 
En data 27 de juliol de 2016, l’Alcaldessa de Vilanova i la Geltrú va dictar el Decret 
amb número d’expedient 000292/2016-RH, que resolia: 
 
“Primer. Cessar el Sr. ANDRÉS MILLÁN GASULLA com a Assessor del Grup 
Municipal SOM-VNG amb efectes del dia 5 de maig de 2016. 
 
Segon. Nomenar el Sr. JUAN MANUEL RODRÍGUEZ SERRANO com a Assessor 
del Grup Municipal SOM-VNG amb dedicació de 18,75 hores setmanals (50% de la 
jornada) i una retribució de 12.560,38€ bruts anuals, distribuïts en 14 pagues, a partir 
del dia 1 de juliol de 2016. 
 
Tercer. Donar compte d’aquest Decret en la propera sessió plenària i publicar en el 
BOPB, DOGC i al tauler d’anuncis de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú.” 
 
Fonaments de dret 
 
1. Article 104 i 104 bis de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de 
règim local, modificada per la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i 
sostenibilitat de l’administració local. 
 
2. Article 304.1 del Decret 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de les 
disposicions legals vigents en matèria de règim local. 
 
3. Acord de Ple de 29 de juny de 2015 sobre la determinació del nombre, 
característiques i retribucions del personal eventual de confiança. 
 
Per tot això, a proposta de la segona tinenta d’Alcaldia i regidora d’Economia, 
Hisenda, Seguretat i Recursos Humans, Sra. Glòria Garcia Prieto, aquest Ple acorda: 
 
“Primer. Donar compte al Ple de l’Ajuntament del Decret amb número d’expedient 
000292/2016-RH de cessament i nomenament de personal eventual de l’Ajuntament 
de Vilanova i la Geltrú, referit a la part expositiva. 
 
Segon. Notificar el present acord als interessats i als diferents grups polítics 
municipals.” 
 
 
El Ple es dóna per assabentat. 
 
 
 
 



 

 

COMISSIÓ INFORMATIVA DE SERVEIS CENTRALS, SEGURETAT I HISENDA 
 
ÀREA D’ALCALDIA-PRESIDÈNCIA 
 

   6. SECRETARIA GENERAL. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA 
MODIFICACIÓ DE LA PERIODICITAT DE LES SESSIONS DEL PLE, 
ANY 2016. (Exp. 372/2015-SEC) 

 
Relació de fets 
 
Vist que, d’acord amb la legislació vigent i amb l’article 26 a) del Reglament Orgànic 
Municipal, s’ha de procedir a l’establiment de la periodicitat de les sessions del Ple 
corresponents a l’any 2016. 
 
Atès que de conformitat amb el que disposen els articles 130, 131 i 132 del 
Reglament Orgànic Municipal, i segons la Llei 7/85, de 2 d’abril, reguladora de les 
bases del règim local, el Ple pot celebrar sessions ordinàries o extraordinàries, i 
celebrarà en tot cas les sessions ordinàries amb periodicitat mensual. 
 
Atès que per acord plenari de data 21 de desembre de 2015 es va aprovar la 
periodicitat de les sessions plenàries i el calendari corresponent a l’any 2016. 
 
Atès que en determinades dates de les previstes a l’esmentat calendari es produeix la 
coincidència a proximitat de determinades dates festives que dificulten la necessària 
normalitat per a  la convocatòria de les sessions plenàries ordinàries i la gestió 
administrativa interna que això comporta. 
 
Fonaments de dret 
  
De conformitat amb el que disposa l’article 38 del Reglament d’organització, 
funcionament i règim jurídic de les entitats locals, aprovat per Reial decret 2568/1986, 
de 28 de novembre, en concordança amb l’article 46.2.a) de la Llei 7/85, de 2 d’abril, 
reguladora de les bases del règim local i amb l’art. 26.a) del ROM, d’establiment de la 
periodicitat de les sessions ordinàries del Ple. 
 
Per tot això, aquest Ple de l’Ajuntament 
 

ACORDA: 
 
“PRIMER. Establir que les sessions ordinàries del Ple de la Corporació que es 
celebraran amb caràcter ordinari, tindran lloc el primer dilluns, no festiu, de cada mes, 
excepte el mes d’agost, a les 18:00 hores, en el Saló de Plens de l’Ajuntament, o lloc 
habilitat a l’efecte. 
 
SEGON. Facultar l’Alcaldia perquè, per raons justificades de calendari, pugui variar la 
data de celebració ordinària del Ple, convocant-lo en l’interval de temps comprès 
entre la setmana anterior o posterior a la data fixada, d’acord amb l’apartat anterior. 



 

 

Excepcionalment, en els mesos de juliol i desembre, aquest interval es podrà ampliar 
a les dues setmanes anteriors i posteriors a la data inicialment prevista. 
 
TERCER.  Quan l’alcaldessa faci ús de la prerrogativa establerta a l’apartat anterior, 
ho comunicarà verbalment a tots els grups tan aviat com sigui possible, preferentment 
a la Junta de Portaveus de la sessió ordinària del Ple immediatament anterior. 
 
QUART.  Deixar sense efecte la proposta de calendari acordada pel Ple en sessió de 
21 de desembre de 2015. 
 
CINQUÈ. Comunicar aquest acord a tots els regidors afectats i als caps dels diferents 
Serveis Municipals, per al seu coneixement i a l’efecte que correspongui.” 
 
 
Es vota la proposta, la qual s’aprova per unanimitat dels presents, amb un total de 23 
vots a favor (5 de CiU, 5 del PSC, 5 de la CUP, 4 d’ERC, 1 de C’s, 1 de SOM VNG, 1 
del PP i el vot de la Sra. Carmen Reina, regidora no adscrita). 
 
 

  7. PATRIMONI. INSCRIPCIÓ REGISTRAL DE LA FINCA 3.752 DE 
VILANOVA I LA GELTRÚ A FAVOR DE LA CORPORACIÓ (AV. 
ROCACRESPA 49-53 I 64-66, REFERÈNCIA INVENTARI 311 I 311.1). 
(Exp. 78/2015-PAT) 

 
 
Relació de fets 
 
Primer.- Atès que el Sr. S. B. A. ha comparegut  el dia 8 de setembre de 2016 davant 
de la Secretaria General de la Corporació, formulant una sèrie de manifestacions, les 
quals queden recollides en l’acta que s’incorpora com a annex al present acord. 
 
Segon.- Atesa la necessitat de procedir a la inscripció registral de la finca referida a 
l’antecedent primer de l’acta de compareixença, de la que figura com a titular el Sr. S. 
B. A., a nom d’aquest Ajuntament, en aplicació dels diversos instruments de 
planejament i gestió derivats del Pla d’Ordenació Urbana de Vilanova i la Geltrú, del 
Pla Parcial La Collada-Sis Camins. 
 
Tercer.- Vist que amb aquesta operació de formalització d’inscripció registral es 
tracta en aquests moments d’actuar en la realitat extra registral (propietat de 
l’Ajuntament de la finca número 3.752) a la situació jurídica registral (propietat del Sr. 
B. A. l’esmentada finca). 
 
Fonaments de dret 
 
I. Que el títol jurídic originari i habilitant de les referides afectacions a favor de 
l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú el va constituir el Projecte de Reparcel·lació del 
polígon núm. 5 del Pla Parcial “La Collada–Els Sis Camins”, aprovat definitivament en 
data 13 de març de 1989 pel Ple de l’Ajuntament.  Dit projecte de reparcel·lació va 
quedar anul·lat per Sentència de la Secció 3a de la Sala Contenciosa Administrativa 



 

 

del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya de data 18 de gener de 1993, en 
Recurs núm. 892/1990, seguit a instàncies de la Sra. Maria Lluïsa Alsina Soler, així 
com també anul·lava l’acta de pagament i presa de possessió resultant en virtut de 
l’acord de la Comissió de Govern de 26.03.1990. No obstant, posteriorment, 
mitjançant Acte ferm d’aquest mateix Tribunal de data 29 de juny de 2012, en Incident 
d’inexecució de Sentència núm. 17/2011 del referit recurs núm. 892/1990, es va 
declarar la impossibilitat legal d’executar dita Sentència, atesa la nova classificació 
dels terrenys de l’àmbit de l’antic Pla Parcial La Collada-Sis Camins com a sòl urbà 
consolidat resultant de l’aprovació de la Revisió del Pla General d’Ordenació per 
acord  del Conseller de Política Territorial i Obres Públiques de data 29 de juny de 
2001 i publicat en el DOGC de 02.03.2001, i que per tal motiu impossibilitava 
legalment la tramitació d’un nou projecte de reparcel·lació, tal i com diu el propi Acte 
del TSJC. En conseqüència, en aquest mateix Acte es fixa a favor de l’actora una 
indemnització de 250.000 euros, per les afectacions efectuades pel referit projecte de 
reparcel·lació i conseqüent trasllat de la seva titularitat a favor de l’Ajuntament de 
Vilanova i la Geltrú. 
 
II.- Articles 119 i 126 del Decret 336/88, de 17 d’octubre, pel qual s’aprova el 
Reglament del patrimoni dels ens locals de Catalunya. 
 
Per tot això, aquest Ple de l’Ajuntament 
 

ACORDA: 
 
“PRIMER. Assumir i ratificar  el contingut de l’acta de compareixença del Sr. S. B. A., 
intervinguda pel secretari general de la Corporació, Sr. Marcel·lí Pons i Duat i, per 
tant, acceptar les manifestacions formulades per tal de poder inscriure en el Registre 
de la Propietat les finques propietat d’aquest Ajuntament que es deriven de la finca 
registral 3.752 Tom 1272, Llibre 582, Foli 8, de Vilanova i la Geltrú, inscrita 
actualment a nom del Sr. B. L’esmentada compareixença s’annexa com a document 
número 1 al present acord. 
 
SEGON. Formalitzar l’acta de compareixença en escriptura pública a l’efecte de 
l’adequada regularització jurídica. 
 
TERCER. Sol·licitar al Registre de la Propietat de Vilanova i la Geltrú, que procedeixi 
al Registre a nom de l’Ajuntament de les finques següents, amb la segregació de les 
finques resultants segons la descripció detallada: 
 
 
PARCEL·LA 1 (es correspon amb la finca 1 del plànol adjunt número 1) 
 
Al nord-est limita amb: 
 
Avinguda dels Sis Camins:  30,15 m 
 
Al nord-oest limita amb: 
 
Finca propietat de Francisco José Villanueva Calvente  22,14 m 
Finca propietat de Proimsca Garraf, SL  32,11 m 



 

 

 
Al sud-est limita amb: 
 
Avinguda de Rocacrespa:  58,97 m 
 
Al sud-oest limita amb: 
 
Carrer d’Albert Einstein:  12,09 m 
 
Superfície 1.144 m2 
Naturalesa jurídica: Domini Públic. Urbana. 
 
 
PARCEL·LA 2 (es correspon amb les zones marcades com a 2 i 3 al plànol adjunt número 1) 
 
Al nord-est limita amb: 
 
Avinguda dels Sis Camins:  15,92 m 
 
Al nord-oest limita amb: 
 
Avinguda de Rocacrespa:  107,55 m 
 
 
 
 
Al sud-est limita amb: 
 
Finca propietat de Núria Martínez Ruiz i Salvador Soler Elias (Francisco Javier De Pedro 
Sanchez i Alejandra Alba Salgado-baixos) 16,50 m 
Finca propietat de Maria Jesús Pérez López i José Maria Aguilar Vendrell  8,32 m 
Finca propietat de Aliseda, S.A.U.  11,54 m 
Finca propietat de Ricardo Saiz Herrero i Emma Angosto Gonzalez 19,03 m 
Finca propietat de Aliseda S.A.U.  10,75 m 
Finca propietat de José Heredia Carreras  9,70 m 
Finca propietat de José Muñoz Retamar i Mariana López Juez 16,31 m 
 
Al sud-oest limita amb: 
 
Passatge de Rocacrespa: 26,73 m 
 
Superfície  1.995 m2 
Naturalesa jurídica: Domini Públic. Urbana 
 
 
 
Descripció de la vialitat 
 
 
Superfície de 1.934,00 m2 de forma irregular. Formada per: 
 

o tram de l’avinguda dels Sis Camins amb façanes de 30,15m a la parcel·la 1 i de 
15,92m a la parcel·la 2 



 

 

 
o tram de l’avinguda Rocacrespa amb façanes de 26,61m a la parcel·la 4, 38,97m a la 

parcel·la 1 i 107,55m amb la parcel·la 2 
 

o tram del passatge de Rocacrespa amb façana de 26,73m a la parcel·la 2 
 

o tram del carrer d’Albert Einstein amb façanes de 12,09m a la parcel·la 1 i de 10,06m a 
la parcel·la 4 

 
 

Naturalesa jurídica: Domini Públic. Vialitat. 
 
 

QUART. Sol·licitar al Registre de la Propietat de Vilanova i la Geltrú que procedeixi a 
la inscripció de l’excés de cabuda produït per una superfície de 188 metres quadrats. 
 
CINQUÈ. Requerir els Serveis d’Urbanisme i de Gestió Tributària i Recaptació perquè 
lliurin en el termini de 15 dies naturals els certificats d’innecessarietat de segregació i 
de la descripció gràfica georeferenciada de les parcel·les, fent ús de la cartografia 
cadastral, de conformitat amb la Llei hipotecària i el Text refós de la Llei del cadastre 
immobiliari, per a la corresponent inscripció registral. 
 
SISÈ. Notificar aquest acord al Sr. S. B. A., als Serveis d’Urbanisme i de Gestió 
Tributària i Recaptació, per a l’emissió dels certificats corresponents i de tresoreria en 
relació amb les despeses i impostos que es derivin de la formalització de la citada 
cessió i inscripció,  així com al Registre de la Propietat de Vilanova i la Geltrú, a 
l’efecte de donar compliment al present acord.” 
 
 
Annex  Document número 1 
 

ACTA DE COMPAREIXENÇA 
 

 
Vilanova i la Geltrú, 8  de setembre de 2016. 
 
Sr. S.B.A., amb DNI xxxxxx, amb domicili a Vilanova i la Geltrú, a la xxxxxxxxx, 
compareix davant del secretari general de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, Sr. 
Marcel·lí Pons i Duat, a l’efecte de mostrar la seva conformitat per la inscripció al 
Registre de la Propietat de Vilanova i la Geltrú de determinades finques del Pla 
Parcial “La Collada-Sis Camins” a nom de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. 
 
A aquest efecte es fa constar: 
 
PRIMER. Que la Sra. M.L.A.S., en el moment d’aprovació dels instruments de 
planejament i gestió urbanística del Pla Parcial “La Collada-Sis Camins”, era titular de 
la finca registral següent: 
 

RÚSTICA: Pieza de tierra sita en este término y partida Fraitg y Crehueta del 
Garí, de superficie un jornal y medio, equivalente a cincuenta áreas.  Lindante 



 

 

al Este, con Antonio Mir; al Sur y Oeste, con el camino de Fraitg, por donde 
tiene la entrada; y al Norte, con finca de los sucesores de Don Cristóbal 
Raventós. 

 
Inscrita al Tom 1272, Llibre 582, Foli 8, Finca 3.752, de Vilanova i la Geltrú. Totalment 
lliure de qualsevol càrrega o gravamen. 
 
SEGON. Que en execució dels esmentats instruments d’execució i de gestió 
urbanística, la finca descrita anteriorment (de 4.920 m2, segons medicions del 
projecte de reparcel·lació, que va resultar posteriorment anul·lat, però de 5.188 m2) 
va quedar afectada de la següent manera: 
 

.-  1.934 m2 destinats a sistema vial. 

.-  3.139 m2 destinats a equipament comercial ( Clau J) 
 .-  La resta, és a dir, 115 m2, amb Clau A (habitatge unifamiliar), resta de finca 

del Sr. B. 
 
Segons el Pla Parcial d’ordenació La Collada-Sis Camins, aprovat 
definitivament el dia 8 de juliol de 1987 per la Comissió d’Urbanisme de 
Barcelona, es recullen les determinacions del Pla General d’Ordenació Urbana 
de Vilanova i la Geltrú que qualifiquen les parcel·les destinades a equipament 
comercial com a EQUIPAMENT Comercial Clau J (sòl Urbà). 

 
S’adjunta com a document núm. 1, plànol de l’esmentada finca, elaborat pels Serveis 
Tècnics Municipals, incloent el total de zones afectades, i com a document núm. 2, 
plànol restant la zona destinada a Clau A (Habitatge unifamiliar) i delimitant els 
referits 115 m2 de sòl del Sr. B., també elaborat pels Serveis Tècnics Municipals. 
 
TERCER. Per tant, la descripció de les finques resultants i espais afectats a vialitat és 
la següent: 
 
3.1) Descripció de les finques destinades a equipament comercial Clau J: 
 
 
PARCEL·LA 1 
 
Al nord-est limita amb: 
 
Avinguda dels Sis Camins: 30,15 m 
 
Al nord-oest limita amb: 
 
Finca propietat de F.J.V.C. 22,14 m 
Finca propietat de Proimsca Garraf, SL  32,11 m 
 
Al sud-est limita amb: 
 
Avinguda de Rocacrespa: 58,97 m 
 
Al sud-oest limita amb: 



 

 

 
Carrer d’Albert Einstein: 12,09 m 
 
Superfície 1.144 m2 
 
Naturalesa jurídica : Domini públic. Urbana. 
 
 
 
PARCEL·LA 2 
 
Al nord-est limita amb: 
 
Avinguda dels Sis Camins: 15,92 m 
 
Al nord-oest limita amb: 
 
Avinguda de Rocacrespa: 107,55 m 
 
Al sud-est limita amb: 
 
Finca propietat de N.M.R.  i S.S.E. (F.J.P.S. i A.A.S.) 16,50 m 
Finca propietat de M.J.P.L. i J.M.A.V.  8,32 m 
Finca propietat de Aliseda, S.A.U.  11,54 m 
Finca propietat de R.S.H. i E.A.G. 19,03 m 
Finca propietat de Aliseda S.A.U.  10,75 m 
Finca propietat de J.H.C.  9,70 m 
Finca propietat de J.M.R. i M.L.J. 16,31 m 
 
Al sud-oest limita amb: 
 
Passatge de Rocacrespa: 26,73 m 
 
Superfície 1.995 m2 
Naturalesa jurídica : Domini públic. Urbana. 
 
 
3.2) Descripció de la finca destinada a habitatge unifamiliar ( Clau A): 
 
 
PARCEL·LA 4 
 
Al nord-est limita amb: 
 
Carrer d’Albert Einstein: 10,06 m 
 
Al nord-oest limita amb: 
 
Ajuntament de Vilanova i la Geltrú: 19,69 m 
Finca propietat de M.D.M.:  5,85 m 
 
Al sud-est limita amb: 
 
Avinguda dels Sis Camins: 26,61 m 



 

 

 
Superfície 115 m2. 
Naturalesa jurídica : Titularitat privada.  
 
 
 

3.3) Descripció de les finques destinades a vialitat: 
 
 
Descripció de la vialitat 
 
Superfície de 1.934,00 m2 de forma irregular. Formada per: 
 

o tram de l’avinguda dels Sis Camins amb façanes de 30,15m a la parcel·la 1 i de 
15,92m a la parcel·la 2. 

 
o tram de l’avinguda Rocacrespa amb façanes de 26,61m a la parcel·la 4, 38,97m a la 

parcel·la 1 i 107,55m amb la parcel·la 2 
 

o tram del passatge de Rocacrespa amb façana de 26,73m a la parcel·la 2. 
 

o tram del carrer d’Albert Einstein amb façanes de 12,09m a la parcel·la 1 i de 10,06m a 
la parcel·la 4. 

 
 
 Naturalesa jurídica : Domini públic. Vialitat. 
 
 
QUART. Que el títol jurídic originari i habilitant de les referides afectacions a favor de 
l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú el va constituir el Projecte de Reparcel·lació del 
polígon núm. 5 del Pla Parcial “La Collada–Els Sis Camins”, aprovat definitivament en 
data 13 de març de 1989 pel Ple de l’Ajuntament. Dit projecte de reparcel·lació va 
quedar anul·lat per Sentència de la Secció 3a de la Sala Contenciosa Administrativa 
del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya de data 18 de gener de 1993, en 
Recurs núm. 892/1990, seguit a instàncies de la Sra. M.L.A.S., així com també 
anul·lava l’acta de pagament i presa de possessió resultant, en virtut de l’acord de la 
Comissió de Govern de 26.03.1990. No obstant, posteriorment, mitjançant Acte ferm 
d’aquest mateix Tribunal de data 29 de juny de 2012, en Incident d’inexecució de 
Sentència núm. 17/2011 del referit Recurs núm. 892/1990, es va declarar la 
impossibilitat legal d’executar dita Sentència, atesa la nova classificació dels terrenys 
de l’àmbit de l’antic Pla Parcial La Collada-Sis Camins com a sòl urbà consolidat 
resultant de l’aprovació de la Revisió del Pla General d’Ordenació per acord del 
Conseller de Política Territorial i Obres Públiques de data 29 de juny de 2001 i 
publicat en el DOGC de 02.03.2001, i que per tal motiu impossibilitava legalment la 
tramitació d’un nou projecte de reparcel·lació, tal i com diu el propi Acte del TSJC. En 
conseqüència, en aquest mateix Acte es fixa a favor de l’actora una indemnització de 
250.000 euros, per les afectacions efectuades pel referit projecte de reparcel·lació i 
conseqüent trasllat de la seva titularitat a favor de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. 
 
CINQUÈ. Que la finca descrita a l’apartat Primer, malgrat ser de propietat municipal, 
encara consta inscrita al Registre de la Propietat de Vilanova i la Geltrú a nom del Sr. 
S. B. A., adquirida per títol d’herència en virtut de l’escriptura pública autoritzada pel 



 

 

notari Sr. Eduardo Hernández Compta, de Vilanova i la Geltrú, el dia 28 de juny de 
2002, amb el núm. 2704/2002 del seu protocol. Per tant, es tractaria d’adequar la 
inscripció registral a la realitat jurídica actual, i evitar aquesta discordança jurídica 
entre la realitat jurídica registral i l’extra registral. 
 
Per tot això, el compareixent, en tant que actual titular registral, mitjançant la present 
compareixença manifesta la seva voluntat que la finca descrita a l’antecedent Primer, 
menys la part de 115 m2 destinada a Clau A (la qual ha de ser igualment  inscrita   
com a resta de finca de naturalesa urbana), sigui cedida i inscrita a favor de 
l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú en la plena titularitat dominical, d’acord i en 
compliment de l’esmentat en el precedent apartat QUART d’aquesta Acta de 
Compareixença, instrumentant-se en Escriptura Pública, sempre i quan l’Ajuntament 
assumeixi íntegrament totes les despeses i impostos que es derivin de la 
formalització de la citada cessió i inscripció. 
 
I, en prova de conformitat amb el contingut de la present acta, les parts indicades el 
signen per triplicat exemplar del mateix valor i efecte, al lloc i en la data de 
l’encapçalament. 
 



 

 



 

 



 

 

Es vota la proposta, la qual s’aprova amb el resultat següent: 
 
  Vots a favor:  CiU (5), PSC (5), ERC (4), C’s (1), SOM VNG (1), PP (1) 
             i Sra. Carmen Reina = 18 vots 
  Abstencions: CUP = 5 vots 
 

 
 

ÀREA DE SERVEIS CENTRALS, SEGURETAT I HISENDA 
 

   8. RECURSOS HUMANS. CONVALIDACIÓ DEL DECRET DE 
CONTRACTACIÓ D’UN OPERARI PER PODER REALITZAR ELS 
MUNTATGES DE SUPORT A FESTES DEL MUNICIPI.  (Exp. 291/2016-
RH) 

 
Relació de fets 
 
1. En data 22 de juliol de 2016, la segona tinenta d’Alcaldia i regidora d’Economia, 
Hisenda, Seguretat i Recursos Humans va dictar un Decret, el qual diu: 
 

“Identificador de l’expedient 
Núm. exp.: 000291/2016-RH 
 
Relació de fets 
 
1. El cap de Serveis Viaris, Manteniment i Mobilitat ha informat de la necessitat de 
contractar un treballador per fer possible el desenvolupament dels muntatges de 
suport a festes del municipi. 
 
2. El Sr. amb DNI 38502472N ha finalitzat un contracte de relleu d’un treballadors 
municipal. 
 
Relació de fets 
 
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 19 de juny de 2015 i número d’expedient 
000159/2015-SEC, de delegació de competències en la Sra. Glòria García Prieto, 
segona tinenta d’Alcaldia i regidora d’Economia, Hisenda, Seguretat i Recursos 
Humans. 
 
3. Decret de l’alcaldessa de data 7 de juliol de 2015 i número d’expedient 
000191/2015-SEC, de delegacions a favor de la regidora delegada en matèria de 
Recursos Humans, Seguretat i Hisenda. 
 
4. Article 11 del Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel que s’aprova el 
text refós de la Llei de l’Estatut bàsic de l’empleat públic. 
 
5. Capítol I i II del Reial decret legislatiu 1/1995, de 24 de març, de Text refós de la 
llei de l’Estatut dels Treballadors. 
 



 

 

6. El cap de Serveis Viaris, Manteniment i Mobilitat manifesta la necessitat de 
contractar un treballador per poder fer possible el desenvolupament dels 
muntatges de suport a festes del municipi. 
 
7. La situació explicada en el fonament de dret anterior, justifica la contractació del 
Sr. amb DNI 38502472N, ja que es pot entendre compresa en el que s’estableix a 
l’article 20.Dos de la Llei 48/2015, de 29 d’octubre, de Pressupostos Generals de 
l’Estat per a l’any 2016, que preveu que durant l’any 2016 no es procedirà a la 
contractació de personal temporal, ni al nomenament de personal estatutari 
temporal o de funcionaris interins excepte en casos excepcionals i per a cobrir 
necessitats urgents i inajornables que es restringiran als sectors, funcions i 
categories professionals que es considerin prioritàries o que afectin al 
funcionament dels serveis públics essencials. En conseqüència, correspon 
contractar al Sr. amb DNI 38502472N, com a Operari AP-14 amb 125 punts, des 
del dia 1 de juliol de 2016 fins el 31 de desembre de 2016, amb un contracte de 
treball temporal d’obra o servei determinat a temps complert (401) per fer possible 
el desenvolupament dels muntatges de suport a festes del municipi. L’estructura 
retributiva anual serà la següent: 
 

Sou base AP    7.755,44€ 
Complement destí 14   4.312,98€ 
Complement específic 125p  7.649,74€ 
 
Total              19.718,16€ 

 
8. Viabilitat econòmica: El cost d’aquesta contractació serà fins a 31 de desembre 
de 2016, d’aproximadament 9.859,08€ bruts de sou més antiguitat reconeguda i de 
3.209,13€ aproximadament de Seguretat Social. No suposa cap increment de 
capítol I atès que aquest cost ja consta pressupostat en el Pressupost municipal 
vigent. 
 
Per tot això, RESOLC : 
 
Primer. Declarar que Serveis Viaris, Manteniment i Mobilitat són un servei públic 
essencial de caràcter propi de l’Ajuntament i que la necessitat de fer possible el 
desenvolupament dels muntatges de suport a festes del municipi, és excepcional. 
 
Segon. Contractar al Sr. amb DNI 38502472N, com a Operari AP-14 amb 125 
punts, des del dia 1 de juliol de 2016 fins el 31 de desembre de 2016, amb un 
contracte de treball temporal d’obra o servei determinat a temps complert (401) per 
fer possible el desenvolupament dels muntatges de suport a festes del municipi. 
 
L’estructura retributiva anual serà la següent: 
 

Sou base AP    7.755,44€ 
Complement destí 14   4.312,98€ 
Complement específic 125p  7.649,74€ 
 
Total               19.718,16€ 

 
Tercer. Sotmetre’s al règim d’incompatibilitats de l’Administració Pública. 
 



 

 

Quart. El cost d’aquesta contractació serà fins a 31 de desembre de 2016 
d’aproximadament 9.859,08€ bruts de sou més antiguitat reconeguda i de 
3.209,13€ aproximadament de Seguretat Social. No suposa cap increment de 
capítol I atès que aquest cost ja consta pressupostat en el Pressupost municipal 
vigent. 
 
Cinquè. Elevar la present resolució al Ple de la Corporació, als efectes de la seva 
convalidació. 
 
Sisè. El coneixement d’aquest acte no correspon a l’ordre jurisdiccional contenciós 
administratiu i per tant no pot ser objecte de cap recurs administratiu o 
jurisdiccional. Tanmateix, contra aquest acord, es podrà interposar la reclamació 
prèvia regulada a l'article 69 i ss. de la Llei de procediment laboral. 
 
Denegada la reclamació, es podrà interposar demanda davant del jutjat o sala 
competent en el termini de dos mesos a comptar des de la seva notificació. 
 
En cas que la reclamació prèvia fos desestimada per silenci administratiu, el qual 
es produiria pel transcurs d'un mes a comptar des de la data de la seva 
interposició sense que s'hagi notificat la seva resolució, es podrà interposar 
demanda davant dels tribunals de l'ordre social que siguin competents, dins del 
termini de dos mesos a comptar des del dia en què s'entengui desestimada. 
 
Setè. Aquest ajuntament disposa de la institució del Defensor de la Ciutadania que 
té entre les seves competències defensar els drets dels ciutadans i de les 
ciutadanes de Vilanova i la Geltrú, en totes aquelles actuacions de l’Ajuntament i 
dels organismes que en depenen. El seu servei és gratuït. Si teniu cap 
discrepància en relació a aquesta resolució, podeu sol·licitar la seva intervenció, 
sense que suspengui els terminis dels recursos corresponents. 
 
Ho mana i signa la regidora delegada, davant meu, el secretari.” 

 
2. D’acord amb la Llei de Pressupostos generals de l’Estat per a l’any 2016, 
procedeix convalidar el Decret de 22 de juliol de 2016 de la segona tinenta d’Alcaldia i 
regidora d’Economia, Hisenda, Seguretat i Recursos Humans, Sra. Glòria Garcia 
Prieto, relatiu a la contractació del Sr. amb DNI 38502472N, com a Operari AP14 amb 
125 punts, des del dia 1 de juliol de 2016 fins el 31 de desembre de 2016, atès que 
es tracta d’un cas excepcional per cobrir una necessitat urgent i inajornable que es 
considera prioritària i que afecta el funcionament dels serveis públics essencials. 
 
Per tot això, vista la proposta de la segona tinenta d’Alcaldia i regidora d’Economia, 
Hisenda, Seguretat i Recursos Humans, Sra. Glòria Garcia Prieto, aquest Ple de 
l’Ajuntament  
 

ACORDA: 
 

“PRIMER. Declarar que la Unitat de Serveis Viaris, Manteniment i Mobilitat són un 
servei públic essencial de caràcter propi de l’Ajuntament i que la necessitat de fer 
possible el desenvolupament dels muntatges de suport a festes del municipis, és 
excepcional. 
 



 

 

SEGON. Convalidar el decret de la segona tinenta d’Alcaldia i regidora d’Economia, 
Hisenda, Seguretat i Recursos Humans, Sra. Glòria Garcia Prieto, relatiu a la 
contractació del Sr. amb DNI 38502472N, com a Operari AP14 amb 125 punts, des 
del dia 1 de juliol de 2016 fins el 31 de desembre de 2016.” 
 
 
Es vota la proposta, la qual s’aprova amb el resultat següent: 
 
  Vots a favor:  CiU (5), PSC (5), CUP (5), ERC (4), SOM VNG (1)          
     i Sra. Carmen Reina = 21 vots 
  Abstencions:   C’s (1) i PP (1) = 2 vots 
 
 
 

   9. RECURSOS HUMANS. CONVALIDACIÓ DEL DECRET DE 
CONTRACTACIÓ D’UN TÈCNIC ESPECIALISTA DE CULTURA PER 
SUBSTITUCIÓ D’UN TREBALLADOR EN EXCEDÈNCIA VOLUNTÀRIA. 
(Exp. 336/2016-RH) 
 

Relació de fets 
 
1. En data 9 d’agost de 2016, la segona tinenta d’Alcaldia i regidora d’Economia, 
Hisenda, Seguretat i Recursos Humans va dictar un Decret, el qual diu: 
 

“Identificador de l’expedient 
Núm. exp.: 000336/2016-RH 
 
Relació de fets 
 
1. Segons informe de la Regidoria de Cultura, és imprescindible i inajornable cobrir 
el lloc de treball de Tècnic Especialista de Cultura (equipaments escènics) C1-19 
amb 219 punts, el titular del qual està en situació d’excedència voluntària des de 
l’1 de febrer de 2016 per poder garantir les programacions planificades i els 
objectius generals del servei. 
 
2. La segona tinenta d’Alcaldia i regidora d’Economia, Hisenda, Seguretat i 
Recursos Humans va dictar un decret en data 26 d’abril de 2016 pel qual, entre 
altres, s’autoritza la contractació laboral temporal d’un Tècnic especialista de 
Cultura (equipaments tècnics) en el supòsit que la convocatòria interna resulti 
deserta. Es va fiscalitzar la despesa per la Intervenció municipal en data 22 d’abril 
de 2016, número d’expedient 000066/2016-RH. 
 
3. El Sr. amb DNI 45489538T és l’aspirant que va obtenir la major puntuació en les 
proves del procés de selecció per cobrir el lloc de treball d’un Tècnic especialista 
de Cultura. 
 
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 19 de juny de 2015 i número d’expedient 
000159/2015-SEC, de delegació de competències en la Sra. Glòria García Prieto, 
segona tinenta d’Alcaldia i regidora d’Economia, Hisenda, Seguretat i Recursos 
Humans. 
 
3. Decret de l’alcaldessa de data 7 de juliol de 2015 i número d’expedient 
000191/2015-SEC, de delegacions a favor de la regidora delegada en matèria de 
Recursos Humans, Seguretat i Hisenda. 
 
4. Article 11 del Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel que s’aprova el 
text refós de la Llei de l’Estatut bàsic de l’empleat públic. 
 
5. Capítol I i II del Reial decret legislatiu 1/1995, de 24 de març, de Text refós de la 
Llei de l’Estatut dels Treballadors. 
 
6. La Regidoria de Cultura considera que és necessari substituir al titular del lloc 
de treball de Tècnic Especialista de Cultura, C1-19, que està en situació 
d’excedència voluntària des del dia 1 de febrer de 2016 atès que s’ha de poder 
garantir les programacions planificades i els objectius generals del servei. 
 
7. Segons es desprèn de l’Acta del procés de selecció d’un Tècnic Especialista de 
Cultura, l’aspirant que va obtenir la puntuació més elevada va ser el Sr. amb DNI 
45489538T. 
 
8. La situació explicada en el fonament de dret número 6 justifica la contractació 
del Sr. amb DNI 45489538T, ja que es pot entendre compresa en el que 
s’estableix a l’article 20.Dos de la Llei 48/2015, de 29 d’octubre, de Pressupostos 
Generals de l’Estat per a l’any 2016, que preveu que durant l’any 2016 no es 
procedirà a la contractació de personal temporal, ni al nomenament de personal 
estatutari temporal o de funcionaris interins excepte en casos excepcionals i per a 
cobrir necessitats urgents i inajornables que es restringiran als sectors, funcions i 
categories professionals que es considerin prioritàries o que afectin al 
funcionament dels serveis públics essencials. En conseqüència, correspon 
contractar al Sr. amb DNI 45489538T com a Tècnic Especialista C1-19 amb 219 
punts de Cultura, de del dia 1 d’agost de 2016 fins a la incorporació del titular de la 
plaça que es troba en situació d’excedència voluntària o fins a la convocatòria o 
amortització de la plaça, amb un contracte laboral temporal de substitució – 
interinitat (410) a temps complert. 
 
L’estructura retributiva anual serà la següent: 
 

Sou base C1      9.983,82€ 
Complement destí 19     5.900,02€ 
Complement específic 219p  13.030,57€ 
 
Total     28.914,41€ 

 
9. Viabilitat econòmica: El cost d’aquesta contractació per a l’any 2016 serà 
d’aproximadament 12.047,67€ bruts de sou i 3.921,52€ aproximadament de 
Seguretat Social, amb càrrec a les partides pressupostàries de sous i salaris i 
Seguretat Social de Cultura. No suposa cap increment de capítol I del Pressupost 
municipal vigent, atès que aquest ja contempla el cost del Tècnic Especialista de 



 

 

Cultura que es troba en situació d’excedència voluntària des del dia 1 de febrer de 
2016. 
 
Per tot això, RESOLC : 
 
Primer. Declarar que el Servei de Cultura és un servei públic essencial de caràcter 
propi de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú i que la necessitat de substituir al 
titular del lloc de treball de Tècnic Especialista de Cultura, C1-19, que està en 
situació d’excedència voluntària des del dia 1 de febrer de 2016, és excepcional. 
 
Segon. Contractar al Sr. amb DNI 45489538T com a Tècnic Especialista C1-19 
amb 219 punts de Cultura, de del dia 1 d’agost de 2016 fins a la incorporació del 
titular de la plaça que es troba en situació d’excedència voluntària o fins la 
convocatòria o amortització de la plaça, amb un contracte laboral temporal de 
substitució – interinitat (410) a temps complert. 
 
L’estructura retributiva anual serà la següent: 
 

Sou base C1      9.983,82€ 
Complement destí 19       5.900,02€ 
Complement específic 219p            13.030,57€ 

 
Total     28.914,41€ 

 
Tercer.  Sotmetre’s al règim d’incompatibilitats de l’Administració Pública. 
 
Quart. El cost d’aquesta contractació per a l’any 2016 serà d’aproximadament 
12.047,67€ bruts de sou i 3.921,52€ aproximadament de Seguretat Social amb 
càrrec a les partides pressupostàries de sous i salaris i Seguretat Social de 
Cultura. No suposa cap increment de capítol I del Pressupost municipal vigent atès 
que aquest ja contempla el cost del Tècnic Especialista de Cultura que es troba en 
situació d’excedència voluntària des del dia 1 de febrer de 2016. 
 
Cinquè. Elevar la present resolució al Ple de la Corporació, als efectes de la seva 
convalidació. 
 
Sisè. El coneixement d’aquest acte no correspon a l’ordre jurisdiccional contenciós 
administratiu i, per tant, no pot ser objecte de cap recurs administratiu o 
jurisdiccional. 
 
Tanmateix, contra aquest acord, es podrà interposar la reclamació prèvia regulada 
a l'article 69 i ss. de la Llei de procediment laboral. 
 
Denegada la reclamació, es podrà interposar demanda davant del jutjat o sala 
competent en el termini de dos mesos a comptar des de la seva notificació. 
 
En cas que la reclamació prèvia fos desestimada per silenci administratiu, el qual 
es produiria pel transcurs d'un mes a comptar des de la data de la seva 
interposició sense que s'hagi notificat la seva resolució, es podrà interposar 
demanda davant dels tribunals de l'ordre social que siguin competents, dins del 
termini de dos mesos a comptar des del dia en què s'entengui desestimada. 
 



 

 

Setè.  Aquest ajuntament disposa de la institució del Defensor de la Ciutadania, 
que té entre les seves competències defensar els drets dels ciutadans i de les 
ciutadanes de Vilanova i la Geltrú en totes aquelles actuacions de l’Ajuntament i 
dels organismes que en depenen. El seu servei és gratuït. Si teniu cap 
discrepància en relació amb aquesta resolució, podeu sol·licitar la seva 
intervenció, sense que suspengui els terminis dels recursos corresponents. 
 
Ho mana i signa la regidora delegada, davant meu, el secretari”. 

 
2. D’acord amb la Llei de Pressupostos generals de l’Estat per a l’any 2016, 
procedeix convalidar el Decret de 9 d’agost de 2016 de la segona tinenta d’Alcaldia i 
regidora d’Economia, Hisenda, Seguretat i Recursos Humans, Sra. Glòria García 
Prieto, relatiu a la contractació del Sr. amb DNI 45489538T, com a Tècnic 
Especialista de Cultura C1-19 amb 219 punts, des del dia 1 d’agost de 2016 fins a la 
incorporació del titular de la plaça, que es troba en situació d’excedència voluntària, o 
fins a la convocatòria o amortització de la plaça, atès que es tracta d’un cas 
excepcional per cobrir necessitats urgents i inajornables del Servei de Cultura que es 
consideren prioritàries i que afecten el funcionament dels serveis públics essencials. 
 
Per tot això, a proposta de la segona tinenta d’Alcaldia i regidora d’Economia, 
Hisenda, Seguretat i Recursos Humans, Sra. Gloria Garcia Prieto, aquest Ple de 
l’Ajuntament 
 

ACORDA: 
 
“PRIMER.  Declarar que el Servei de Cultura és un servei públic essencial de caràcter 
propi de l’Ajuntament i que la necessitat de substituir al treballador que es troba en 
situació d’excedència voluntària, és excepcional. 
 
SEGON. Convalidar el Decret de la segona tinenta d’Alcaldia i regidora d’Economia, 
Hisenda, Seguretat i Recursos Humans, Sra. Glòria García Prieto, relatiu a la 
contractació del Sr. amb DNI 45489538T, com a Tècnic Especialista de Cultura C1-19 
amb 219 punts, des del dia 1 d’agost de 2016 fins a la incorporació del titular de la 
plaça, que es troba en situació d’excedència voluntària, o fins a la convocatòria o 
amortització de la plaça.” 
 
Es vota la proposta, la qual s’aprova amb el resultat següent: 
 
  Vots a favor:  CiU (5), PSC (5), CUP (5), ERC (4), SOM VNG (1), PP 
    (1) i Sra. Carmen Reina = 22 vots 
  Abstenció:      C’s = 1 vot 
 
 

10. RECURSOS HUMANS. CONVALIDACIÓ DEL DECRET DE 
CONTRACTACIÓ D’UN AUXILIAR TÈCNIC PER ATENDRE ELS 
SERVEIS D’INFORMACIÓ TURÍSTICA DEL LOCAL HABILITAT AL 
CARRER SANT SEBÀSTIA, 11 (TOC).  (Exp. 275/2016-RH) 

 
Relació de fets 



 

 

 
1. En data 5 de setembre de 2016, la segona tinenta d’Alcaldia i regidora d’Economia, 
Hisenda, Seguretat i Recursos Humans va dictar un Decret, el qual diu: 
 

“Identificador de l’expedient 
Núm. exp.: 000275/2016-RH 
 
Relació de fets 
 
1. El cap de servei de Promoció Econòmica i Projecció Exterior va informar que 
per poder complir amb una de les actuacions del Pla de mandat crear nous punts 
d’informació i centres d’acollida al visitant i turistes en diferents espais estratègics 
de la ciutat s’ha habilitat el local situat al carrer de Sant Sebastià, 11 (TOC) com a 
punt d’informació turística i que per poder oferir el servei és necessari contractar 
un auxiliar tècnic de Turisme, donat que no es disposa de personal suficient a la 
Regidoria. 
 
2. La Sra. amb DNI 52219469Q va ser l’aspirant amb la segona millor puntuació 
que va superar el procés de selecció d’un auxiliar tècnic de Turisme C2-16, 
realitzat durant el mes de juny de 2016. 
 
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 19 de juny de 2015 i número d’expedient 
000159/2015-SEC, de delegació de competències en la Sra. Glòria García Prieto, 
segona tinenta d’Alcaldia i regidora d’Economia, Hisenda, Seguretat i Recursos 
Humans. 
 
3. Decret de l’alcaldessa de data 7 de juliol de 2015 i número d’expedient 
000191/2015-SEC, de delegacions a favor de la regidora delegada en matèria de 
Recursos Humans, Seguretat i Hisenda. 
 
4. Article 11 de la Llei 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el Text refós de la 
Llei de l’Estatut de l’Empleat públic. 
 
5. Capítol I i II del Reial decret legislatiu 1/1995, de 24 de març, que aprova el Text 
refós de la Llei de l’Estatut dels Treballadors. 
 
6. L’informe del cap de Promoció Econòmica i Projecció Exterior posa de relleu 
que és imprescindible contractar de forma urgent, donada l’excepcionalitat, un 
Auxiliar Tècnic de Turisme per oferir els serveis d’informació turística al nou local 
habilitat al carrer de Sant Sebastià, 11 (TOC), d’acord amb l’actuació que es 
contempla al Pla de Mandat Crear nous punts d’informació i centres d’acollida al 
visitant i turistes en diferents espais estratègics de la ciutat. 
 
7. La situació explicada en el fonament de dret anterior, justifica la contractació de 
la Sra. amb DNI 52219469Q, aspirant amb la segona millor puntuació que va 
superar el procés de selecció d’un auxiliar tècnic de turisme C2-16, realitzat durant 
el mes de juny de 2016, ja que es pot entendre compresa en el que s’estableix a 
l’article 20.Dos de la Llei 48/2015, de 29 d’octubre, de Pressupostos Generals de 



 

 

l’Estat per a l’any 2016, que preveu que durant l’any 2016 no es procedirà a la 
contractació de personal temporal, ni al nomenament de personal estatutari 
temporal o de funcionaris interins excepte en casos excepcionals i per a cobrir 
necessitats urgents i inajornables que es restringiran als sectors, funcions i 
categories professionals que es considerin prioritàries o que afectin al 
funcionament dels serveis públics essencials. 
 
En conseqüència, correspon contractar la Sra. amb DNI 52219469Q, com a 
Auxiliar Tècnic C2-16, amb un contracte de treball temporal d’obra o servei 
determinat (401) a jornada complerta, des del dia 1 de juliol de 2016 fins el 31 
d’octubre de 2016 L’estructura retributiva anual serà la següent: 
 

Sou base C2   8.462,10€ 
Complement destí 16  4.948,02€ 
Complement específic  8.747,79€ 
 
Total              22.157,91€ 

 
8. Viabilitat econòmica: La contractació de la Sra. amb DNI 52219469Q, de l’1 de 
juliol de 2016 a 31 d’octubre de 2016, suposarà un cost de 7.386,00€ de sou brut i 
2.364,00€ de Seguretat Social. Per poder assumir aquest cost a capítol I caldrà 
realitzar una transferència de crèdit pels imports següents: 
 
-  Transferir la quantitat de 7.386,00€ de la partida 10.4320.2279900 (Oficina de 

Turisme) a la partida 10.4300.12000 (Sous i salaris de Promoció Econòmica). 
- Transferir la quantitat de 1.614,00€ de la partida 10.4320.2279900 (Oficina de 

Turisme) a la partida 10.4300.16000 (Seguretat Social de Promoció Econòmica). 
- Transferir la quantitat de 750,00€ de la partida 10.4320.2260202 (Turisme i 

Comerç) a la partida 10.4300.16000 (Seguretat Social de Promoció Econòmica). 
 

La proposta de modificació de crèdits serà efectiva provisionalment a la mateixa 
data de vigència del Decret, i s’aprovarà formalment quan s’aprovi el corresponent 
expedient de modificació del capítol I que inclogui la present proposta. 
 
Per tot això, RESOLC : 
 
Primer. Declarar que el servei de Turisme, Servei de Promoció Econòmica i 
Projecció Exterior de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú és un servei públic 
essencial de caràcter propi de l’Ajuntament i que la d’atendre necessitat d’atendre 
els serveis d’informació turística al nou local habilitat al carrer Sant Sebastià, 11 
(TOC) d’acord amb l’actuació que es contempla al Pla de Mandat Crear nous 
punts d’informació i centres d’acollida al visitant i turistes en diferents espais 
estratègics de la ciutat, és excepcional. 
 
Segon. Per atendre la situació excepcional, correspon contractar la Sra. amb DNI 
52219469Q, com a Auxiliar Tècnic C2-16, amb un contracte de treball temporal 
d’obra o servei determinat (401) a jornada completa, des del dia 1 de juliol de 2016 
fins el 31 d’octubre de 2016. L’estructura retributiva anual serà la següent: 
 

Sou base C2   8.462,10€ 
Complement destí 16  4.948,02€ 
Complement específic  8.747,79€ 
 



 

 

Total              22.157,91€ 
 
Tercer. Sotmetre’s al règim d’incompatibilitats de l’Administració Pública. 
 
Quart. La contractació de la Sra. amb DNI 52219469Q, de l’1 de juliol de 2016 a 
31 d’octubre de 2016, suposarà un cost de 7.386,00€ de sou brut i 2.364,00€ de 
Seguretat Social. Per poder assumir aquest cost a capítol I caldrà realitzar una 
transferència de crèdit pels imports següents: 

 
-  Transferir la quantitat de 7.386,00€ de la partida 10.4320.2279900 (Oficina de 

Turisme) a la partida 10.4300.12000 (Sous i salaris de Promoció Econòmica). 
-  Transferir la quantitat de 1.614,00€ de la partida 10.4320.2279900 (Oficina de 

Turisme) a la partida 10.4300.16000 (Seguretat Social de Promoció Econòmica). 
-  Transferir la quantitat de 750,00€ de la partida 10.4320.2260202 (Turisme i 

Comerç) a la partida 10.4300.16000 (Seguretat Social de Promoció Econòmica). 
 

La proposta de modificació de crèdits serà efectiva provisionalment a la mateixa 
data de vigència del Decret, i s’aprovarà formalment quan s’aprovi el corresponent 
expedient de modificació del capítol I que inclogui la present proposta. 
 
Cinquè. Elevar la present resolució al Ple de la Corporació, als efectes de la seva 
convalidació. 
 
Sisè. Declarar que el coneixement d’aquest acte no correspon a l’ordre 
jurisdiccional contenciós administratiu i, per tant, no pot ser objecte de cap recurs 
administratiu o jurisdiccional. 
 
Tanmateix, contra aquest acord, es podrà interposar la reclamació prèvia regulada 
a l'article 69 i següents de la Llei de procediment laboral. 
 
Denegada la reclamació, es podrà interposar demanda davant del jutjat o sala 
competent en el termini de dos mesos a comptar des de la seva notificació. 
 
En cas que la reclamació prèvia fos desestimada per silenci administratiu, el qual 
es produiria pel transcurs d'un mes a comptar des de la data de la seva 
interposició sense que s'hagi notificat la seva resolució, es podrà interposar 
demanda davant dels tribunals de l'ordre social que siguin competents, dins del 
termini de dos mesos a comptar des del dia en què s'entengui desestimada 
 
Setè. Aquest ajuntament disposa de la institució del Defensor de la Ciutadania, 
que té entre les seves competències defensar els drets dels ciutadans i de les 
ciutadanes de Vilanova i la Geltrú en totes aquelles actuacions de l’Ajuntament i 
dels organismes que en depenen. El seu servei és gratuït. Si teniu cap 
discrepància en relació amb aquesta resolució, podeu sol·licitar la seva 
intervenció, sense que suspengui els terminis dels recursos corresponents 
 
Ho mana i signa el regidor delegat, davant meu, el secretari.”. 

 

2. D’acord amb la Llei de Pressupostos generals de l’Estat per a l’any 2016, 
procedeix convalidar el Decret de 5 de setembre de 2016 de la segona tinenta 
d’Alcaldia i regidora d’Economia, Hisenda, Seguretat i Recursos Humans, Sra. Glòria 
García Prieto, relatiu a la contractació de la Sra. amb DNI 52219469Q, com a Auxiliar 
Tècnic C2-16, per atendre els serveis d’informació turística del local habilitat al carrer 



 

 

de Sant Sebastià, (TOC), des del dia 1 de juliol de 2016 fins el 31 d’octubre de 2016, 
atès que es tracta d’un cas excepcional per cobrir una necessitat urgent i inajornable 
que es considera prioritària i que afecta el funcionament dels serveis públics 
essencials. 
 
Per tot això, a proposta de la segona tinenta d’Alcaldia i regidora d’Economia, 
Hisenda, Seguretat i Recursos Humans, Sra. Glòria García Prieto, aquest Ple de 
l’Ajuntament 
 

ACORDA: 
 
“Primer. Declarar que el Servei de Turisme, Servei de Promoció Econòmica i 
Projecció Exterior de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, és un servei públic 
essencial de caràcter propi de l’Ajuntament i que la necessitat d’atendre els serveis 
d’informació turística al nou local habilitat al carrer de Sant Sebastià, 11 (TOC), 
d’acord amb l’actuació que es contempla al Pla de Mandat Crear nous punts 
d’informació i centres d’acollida al visitant i turistes en diferents espais estratègics de 
la ciutat, és excepcional. 
 
Segon. Convalidar el Decret de la segona tinenta d’Alcaldia i regidora d’Economia, 
Hisenda, Seguretat i Recursos Humans, Sra. Glòria García Prieto, relatiu a la 
contractació de la Sra. amb DNI 52219469Q, com a Auxiliar Tècnic C2-16, per 
atendre els serveis d’informació turística del local habilitat al carrer de Sant Sebastià, 
11 (TOC), des del dia 1 de juliol de 2016 fins el 31 d’octubre de 2016.” 
 
 
Es vota la proposta, la qual s’aprova amb el resultat següent: 
 
  Vots a favor:  CiU (5), PSC (5), CUP (5), ERC (4), SOM VNG (1)          
     i Sra. Carmen Reina = 21 vots 
  Abstencions:   C’s (1) i PP (1) = 2 vots 
 
 

11. INTERVENCIÓ. RATIFICACIÓ DEL DECRET DE MODIFICACIÓ DE 
CRÈDIT NÚM. 28/2016. (Exp. 48/2016-INT) 

 
Relació de fets 
 
Vist que en data 22 de setembre de 2016, la segona tinenta d’Alcaldia i regidora 
d’Economia, Hisenda, Seguretat i Recursos Humans va dictar un Decret pel qual 
s’aprova l’expedient de modificació de crèdits del pressupost municipal núm. 28/2016, 
amb relació a una subvenció extraordinària a l’entitat Can Pistraus per a l’organització 
del Tingladu 2016. 
 
Vist que aquest Decret ha de ser ratificat pel Ple de l’Ajuntament. 
 
Per tot això, aquest Ple de l’Ajuntament 
 

ACORDA: 



 

 

  
ÚNIC. Ratificar el Decret de regidora delegada de data 22 de setembre de 2016, que 
es transcriu a continuació:  

 
Relació de fets 
 
1. - Vista la proposta de modificació de crèdits del pressupost municipal 
presentada per la Regidoria de Cultura que figura a l’expedient, en relació 
amb una subvenció extraordinària a l’entitat Can Pistraus per a 
l’organització del Tingladu 2016, aprovada pel Ple Municipal el dia 12 de 
setembre de 2016. 
 
2.  - Vist l’informe d’Intervenció. 
 
 
Fonaments de dret 
 
1. - RD Legislatiu 2/2004, de 5 de març, Text refós de la Llei reguladora 
d’hisendes locals (art. 172 i ss). 
 
2. - RD 500/1990, de 20 d’abril (art. 34 i ss.). 
 
3. - Bases d’execució del pressupost. 
  
4. - El Decret de l’alcaldessa de data 7 de juliol de 2015, de delegació de 
competències, disposa les facultats específiques de la delegació general 
de gestió i resolució efectuada a favor de la segona tinenta d’Alcaldia i 
presidenta de l’Àrea de Serveis Centrals, Seguretat i Hisenda, Sra. 
GLÒRIA GARCÍA I PRIETO. 
   
Per tot això,  RESOLC: 
 
“PRIMER.  Aprovar l’expedient de modificació de crèdits del pressupost 
municipal núm. 28/2016, corresponent a Transferències de crèdit, per un 
import de 16.676 euros, segons es detalla:  
 
Proposta de la modificació 
 
Transferències d’import entre aplicacions de despeses 
 

Aplicació de 
despesa 

Concepte 
d’origen 

 

 
Import 

Aplicació de 
despesa 

Concepte  
de destí 

 
Import 

40.1510.2269900 Oficina 
tècnica 

3.630,00 31.3341.48901 Convenis 
entitats 

16.676,00 

52.1650.21002 Instal. 
elèctriques 

7.046,00    

31.3300.21201 Mantenim. 
equipaments 

3.000,00    



 

 

01.9200.22699 Acció 
Alcaldia 

3.000,00    

 Total . . . .  . 16.676,00  Total  . . .  16.676,00 
 
 

SEGON.  El present Decret s’haurà de ratificar pel Ple de la Corporació.” 
 
 
Es vota la proposta, la qual s’aprova amb el resultat següent: 
 
 Vots a favor:     CiU (5), PSC (5), CUP (5), ERC (4) i SOM VNG (1)= 20 vots 
 Vots en contra: C’s (1) i PP (1) = 2 vots 
 Abstencions:   Sra. Carmen Reina = 1 vot 
 
 

COMISSIÓ INFORMATIVA DE POLÍTIQUES DE CIUTADANIA 
 
 
ÀREA DE POLÍTIQUES DE CIUTADANIA 
 

12. SERVEIS SOCIALS. APROVACIÓ, SI ESCAU, DEL CONVENI DE 
COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT I L’ASSOCIACIÓ DE 
PARES TEGAR PRO DISCAPACITATS DEL GARRAF. (EXP. 265/2016-
SSO) 

 
 
Relació de fets 
 
L’Associació de Pares Tegar Pro Discapacitats del Garraf és una entitat que té com a 
finalitat treballar per aconseguir una millor qualitat de vida, la recuperació i la inserció 
laboral de les persones que tenen una discapacitat. 
 
La Regidoria de Serveis Socials considera oportú oferir suport econòmic per un 
import de 1.500 €, mitjançant el present conveni, que ajudi a sostenir econòmicament 
les despeses generades pel volum d’activitat extraordinària desenvolupada per 
l’entitat al llarg del 2016 en el nou projecte “suport i respir a les famílies”. 
 
S’adjunta informe favorable de la cap de servei de Serveis Socials i informe 
d’Intervenció. 
 
Fonaments de dret 
 
Que vista la Llei 11/2007, de 22 de juny, d’accés electrònic dels ciutadans als serveis 
públics i els articles 108 a 112 de la  Llei 26/2010, de 3 d’agost, del règim jurídic i de 
procediment de les administracions públiques de Catalunya i els articles 303 a 311 
del Decret 179/1985, 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. Autoritzar una despesa de 1.500 € (mil cinc-cents euros) en concepte de 
subvenció extraordinària a l’Associació Pares Tegar Pro Discapacitats del Garraf, 
amb càrrec a la partida pressupostària 35.2315.48001 del pressupost de despeses 
vigent.  
 
SEGON. Aprovar el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú 
i l’Associació Pares Tegar Pro Discapacitats del Garraf, que s’adjunta a la present 
proposta com a annex II. 
 
TERCER. Comunicar aquest acord a l’Associació Pares Tegar Pro Discapacitats. 
 
QUART. La present subvenció extraordinària serà eficaç jurídicament amb la 
publicació a la Base de Datos Nacional de Subvenciones (BDNS) i un extracte  de la 
mateixa al Diari Oficial de la Generalitat (en els termes que disposa la Resolució de 
10 de desembre de 2015, del Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques).  
 
CINQUÈ. Aprovar la fitxa/extracte del conveni, que s’adjunta com a annex I, per tal de 
facilitar la publicació de les dades. 
 
SISÈ. Notificar al Departament de Responsabilitat Social Corporativa per tal que es 
publiqui en el registre de Convenis de col·laboració i cooperació de la Generalitat i en 
el Portal de Transparència de l’Ajuntament. 
 
SETÈ. Facultar l’alcaldessa, o regidora en qui aquesta delegui, per a la signatura de 
tota la documentació que sigui necessària per a la formalització del present acord.  
 
VUITÈ. Declarar que contra aquesta resolució, que és definitiva en via administrativa, 
es podrà interposar amb caràcter potestatiu recurs de reposició en el termini d’un mes 
a comptar des del dia següent a la recepció de la seva notificació. 
 
Contra la desestimació expressa del recurs de reposició, en el seu cas, o bé 
directament contra aquesta resolució, es podrà interposar recurs contenciós 
administratiu davant els jutjats contenciosos administratius de la província de 
Barcelona en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent al de la recepció 
de la notificació corresponent. En el cas que la desestimació del recurs de reposició 
es produís per silenci administratiu –silenci que es produeix pel transcurs d’un mes a 
comptar des de la data de la seva interposició sense que s’hagi notificat la seva 
resolució- el termini per a la interposició del recurs contenciós administratiu serà de 
sis mesos a comptar des de l’endemà del dia en què el referit recurs de reposició 
s’entengui desestimat. 
 
NOVÈ. Declarar que aquest Ajuntament disposa de la institució del Defensor de la 
Ciutadania, que té entre les seves competències defensar els drets dels ciutadans i 
de les ciutadanes de Vilanova i la Geltrú en totes aquelles actuacions de l’Ajuntament 
i dels organismes que en depenen. El seu servei és gratuït. Si teniu cap discrepància 



 

 

en relació amb aquesta resolució, podeu sol·licitar la seva intervenció, sense que 
suspengui els terminis dels recursos corresponents.” 
 
 
ANNEX I - MODEL FITXA- EXTRACTE 

Descripció: CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE 
VILANOVA I LA GELTRÚ I L’ASSOCIACIÓ PARES TEGAR PRO DISCAPACITATS 
DEL GARRAF 
Data: octubre 2016 
 
Signataris: 
Per part de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú: Il·lma. Sra. Neus Lloveras i Massana i 
el secretari de la Corporació. 
Per part de l’Associació Pares Tegar Pro Discapacitats del Garraf: D.D.R. 
 
Objecte: col·laboració i recolzament a l’activitat associativa de l’entitat durant l’any 
2016 
 
 
Drets i Obligacions: 
 
Per part de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú: 
 
1.- L’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú aportarà a l’Associació Pares Tegar Pro 
Discapacitats del Garraf l’import de 1.500 €. 

Per part de l’Associació Pares Tegar Pro Discapacitats del Garraf: 

2.- L’Associació Pares Tegar Pro Discapacitats del Garraf realitzarà activitats i projectes 
amb incidència en la qualitat de vida de les famílies, tant persones amb discapacitat 
com dels seus cuidadors, alineats amb els següents objectius:  

- Despertar la consciència pública davant les necessitats de les persones amb 
discapacitat. 

- Oferir assessorament, orientació i ajuda als pares, tutors i educadors. 

- Facilitar la plena inclusió de les persones amb discapacitat a la societat, 
desenvolupant al màxim les seves capacitats i la seva autonomia. 

3.- L’Associació Pares Tegar Pro Discapacitats del Garraf presentarà una memòria 
d’actuació justificativa de les activitats realitzades, incloent la relació de despeses, al 
finalitzar l’any. 

 

 
Vigència: La vigència d’aquest conveni és per a l’any 2016 
Responsable de la publicació – Ajuntament de Vilanova i la Geltrú 
 

 

 



 

 

ANNEX II 
 
CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA 
GELTRÚ I L’ASSOCIACIÓ PARES TEGAR PRO DISCAPACITATS DEL GARRAF 
PER AL SUPORT A L’ACTIVITAT ASSOCIATIVA DE L’ENTITAT PER A L’ANY 
2016 
 
Vilanova i la Geltrú,  
 
REUNITS 
 
D’una part, NEUS LLOVERAS I MASSANA, alcaldessa de l’Ajuntament de Vilanova i la 
Geltrú, amb CIF P0830800I i domicili a la plaça de la Vila 8, de Vilanova i la Geltrú, 
assistida en aquest acte pel secretari de la Corporació.  
 
D’altra part, D. D. R., amb DNI 38049648N, actuant en nom i representació de 
l’Associació Pares Tegar Pro Discapacitats del Garraf, amb domicili al carrer dels 
Estudis núm. 1 de Vilanova i la Geltrú. 
 
Ambdues parts es reconeixen recíprocament la capacitat legal necessària per 
subscriure aquest conveni de col·laboració. 
 
MANIFESTEN 
 
I. Que l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú està interessat a oferir recolzament a 
l’associacionisme com a element de dinamització i transmissor de valors de 
participació. 
 
II. Que l’Associació Pares Tegar Pro Discapacitats del Garraf està interessada en 
promoure activitats adreçades a millorar la qualitat de vida de les persones i a 
treballar, conjuntament amb la resta d’entitats, per una ciutat amb una major cohesió 
social. 
 
III. Que ambdues parts reconeixen la importància del teixit associatiu com a element 
dinamitzador de la ciutat i com a motor de la seva vitalitat i tenen interès en 
desenvolupar a través del present conveni un acord de col·laboració mútua que 
afavoreixi la plena integració de les persones amb diversitat funcional a la ciutat de 
Vilanova i la Geltrú.  
 

ACORDS 
 
1.- L’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú aportarà a l’Associació Pares Tegar Pro 
Discapacitats del Garraf l’import de 1.500 €. 
 
2.- L’Associació Pares Tegar Pro Discapacitats del Garraf realitzarà activitats i projectes 
amb incidència en la qualitat de vida de les famílies, tant persones amb discapacitat 
com dels seus cuidadors, alineats amb els següents objectius:  
 



 

 

- Despertar la consciència pública davant les necessitats de les persones amb 
discapacitat. 

- Oferir assessorament, orientació i ajuda als pares, tutors i educadors. 
- Facilitar la plena inclusió de les persones amb discapacitat a la societat, 

desenvolupant al màxim les seves capacitats i la seva autonomia. 
 
3.- L’Associació Pares Tegar Pro Discapacitats del Garraf presentarà una memòria 
d’actuació justificativa de les activitats realitzades, incloent la relació de despeses, al 
finalitzar l’any. 
 
La vigència d’aquest conveni és per a l’any 2016. 
 
 
I perquè consti i en prova de conformitat, signen el present conveni ambdues parts 
per duplicat al lloc i data indicats a l’encapçalament.” 
 
____________________________________________________________________ 
 
 
Es vota la proposta, la qual s’aprova per unanimitat dels presents, amb un total de 23 
vots a favor (5 de CiU, 5 del PSC, 5 de la CUP, 4 d’ERC, 1 de C’s, 1 de SOM VNG, 1 
del PP i el vot de la Sra. Carmen Reina, regidora no adscrita). 
 
 

 
COMISSIÓ INFORMATIVA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA,  

OCUPACIÓ I INNOVACIÓ 
 

 
  13. PROMOCIÓ ECONÒMICA I PROJECCIÓ EXTERIOR. RATIFICACIÓ DE 

L’ACORD DE JGL DE 20.09.2016, D’APROVACIÓ D’UNA SUBVENCIÓ 
EXTRAORDINÀRIA A L’ASSOCIACIÓ ESTACIÓ NÀUTICA DE 
VILANOVA I LA GELTRÚ. (Exp.126/2016-DES) 

 
Relació de fets 
 
1. Atès que el dia 13 de juny de 2016 , per registre entrada general de la Corporació 

número 2016016385, es va presentar instància per l’Associació Estació Nàutica 
de Vilanova i la Geltrú, proveïda de NIF G62834844, on sol·licitava una subvenció 
extraordinària de quinze mil euros (15.000€) per a “desenvolupar el seu model de 
negoci durant l’any 2016”. 

 
2. Vista la base número 16 d’execució del pressupost municipal per a l’any 2016, 

que considera com a subvencions excepcionals aquelles que s’atorguen de 
manera directa ateses les raons d’interès públic, social, econòmic, humanitari o 
altres degudament justificades que dificultin la seva convocatòria pública, el que 
es va acreditar a l’expedient administratiu per informes emesos per l’interventor 
de la Corporació en relació amb la previsió pressupostària i del Cap de Servei de 



 

 

Promoció Econòmica, amb el vistiplau del regidor justificant l’excepcionalitat de la 
subvenció com a requisit imprescindible per a la tramitació de la subvenció. 

 
3. Atès que el dia 20 de setembre de 2016 es va aprovar a la sessió ordinària de la 

Junta de Govern local, atorgar a l’Associació Estació Nàutica de Vilanova i la 
Geltrú, amb el CIF G62864874, la subvenció extraordinària de QUINZE MIL 
EUROS (15.000 €) per a desenvolupar el seu model de negoci durant l’any 2016, 
a càrrec de la partida 10.4330.48200 Subvencions i convenis, acordant la 
necessària ratificació del Ple de la Corporació. 

 
Fonaments de dret 
 
I. Vist allò que disposa l’article  22 Llei 7/1985, de 2 d’abril, de bases de règim local. 
 
II. Article 52 Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, que aprova el Text refós de la Llei 
municipal i de règim local de Catalunya. 
 
III.  Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions. 
 
IV. Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’Obres, Activitats 
i Serveis dels ens locals de Catalunya. 
 
V.Ordenança general reguladora de la concessió de subvencions (BOPB de 
20/3/2007). 
 
VI. Article 88 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, del règim jurídic de les 
administracions públiques i de procediment administratiu comú. 
 
VII. Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment administratiu de les 
administracions públiques catalanes. 
 
VIII. Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la 
Llei reguladora de les hisendes locals. 
 
IX. Bases reguladores de les subvencions destinades a entitats i associacions de 
Vilanova i la Geltrú, aprovades pel Ple de la Corporació el 6 de maig de 2013. 
 
Per tot això, aquest Ple de l’Ajuntament 
 

ACORDA: 
 
“PRIMER. RATIFICAR l’acord pres per la Junta de Govern Local el dia 20 de 
setembre de 2016, d’atorgar a l’Associació Estació Nàutica de Vilanova i la Geltrú, 
amb el CIF G62864874, la subvenció extraordinària de QUINZE MIL EUROS (15.000 
€) per a desenvolupar el seu model de negoci durant l’any 2016, a càrrec de la 
partida 10.4330.48200 Subvencions i convenis: 
 



 

 

“APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA SUBVENCIÓ EXTRAORDINÀRIA A 
L’ASSOCIACIÓ ESTACIÓ NÀUTICA DE VILANOVA I LA GELTRÚ. 

 
Relació de fets 
 
1. Atès que l’Associació Estació Nàutica de Vilanova i la Geltrú amb NIF 
G62834844 ha sol·licitat una subvenció extraordinària de quinze mil euros 
(15.000€) per a “desenvolupar el seu model de negoci durant l’any 2016”. 
 
2. Atès que aquesta associació aplega a 40 membres: associacions, clubs 
esportius i empreses del sector turístic dedicades a la nàutica, restauració, 
allotjament, turisme actiu i oci, que ofereixen diversos productes i serveis i 
en la que també participa l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. 
 
3. Vist que el conjunt de la seva activitat anual està orientat a desenvolupar 
accions que ajuden a promoure la marca de destinació turística de la 
nostra ciutat i ampliar l’oferta comercial local aportant diversos productes i 
serveis turístics proporcionats pels seus associats. 
 
4. En aquest sentit, en la petició de subvenció s’expliciten nou línies d’acció 
que l’Estació nàutica desenvoluparà durant l’any: 
 
- Plataforma de productes i serveis; Aplicació al web de l’entitat per a 
desenvolupar servei d’agència de viatges online; Participació en el projecte 
Hola Vilanova, sistema de promoció i fidelització de destí; Introducció del 
servei e-Commerce; Desenvolupament i posicionament en xarxes socials; 
Participació en fires i workshops; Prospecció i captació de clients per a 
grups i MICE; Edició de material promocional i Desenvolupament de 
diversos esdeveniments sota la marca “Estació Nàutica”. 
 
5. Donat que les activitats proposades per l’Associació Estació Nàutica 
suposen una valuosa aportació per a la dinamització turística de la ciutat, 
ajudant a reforçar la visualització de Vilanova i la Geltrú com a municipi 
amb certificació de destinació familiar atorgada per la Generalitat de 
Catalunya, es proposa aprovar la sol·licitud concedint l’import demanat de 
quinze mil euros (15.000€). 
 
6. Vist l’informe emès per l’Interventor de la Corporació de data 2 de 
setembre de 2016 en relació amb la previsió pressupostària. 
 
7. Atesa la base número 16 d’execució del pressupost municipal per a l’any 
2016 que considera com a subvencions excepcionals aquelles que 
s’atorguen de manera directa ateses les raons d’interès públic, social, 
econòmic, humanitari o altres degudament justificades que dificultin la seva 
convocatòria pública. 
 



 

 

8. Vist l’informe del Cap de Servei amb el vist i plau del Regidor que 
justifica l’excepcionalitat de la subvenció com a requisit imprescindible per 
a la tramitació de l’expedient. 
 
Fonaments de dret 
 
I. Vist allò que disposa l’art. 22 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de bases de 
règim local. 
 
II. Així com l’art. 52 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, que aprova 
el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya. 
 
III. Així com la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions. 
 
IV. Així com el Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el 
Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels ens locals de Catalunya. 
 
V. Així com l’Ordenança general reguladora de la concessió de 
subvencions (BOPB de 20/3/2007). 
 
VI. Així com l’art. 88 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, del règim 
jurídic de les administracions públiques i de procediment administratiu 
comú. 
 
VII. Així com la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment 
administratiu de les administracions públiques catalanes. 
 
VIII. Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el Text 
refós de la Llei reguladora de les hisendes locals. 
 
IX. Bases reguladores de les subvencions destinades a entitats i 
associacions de Vilanova i la Geltrú, aprovades pel Ple de la Corporació el 
6 de maig de 2013 
 
Es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció del següent 
 

ACORD 
 
“PRIMER. Atorgar a l’Associació Estació Nàutica de Vilanova i la Geltrú, 
amb el CIF G62864874, la subvenció extraordinària de QUINZE MIL 
EUROS (15.000 €) per a desenvolupar el seu model de negoci durant l’any 
2016, a càrrec de la partida 10.4330.48200 Subvencions i convenis. 
 
L’acceptació de l’ajut obliga a l’Associació Estació Nàutica a: 
 
a) Assumir al seu càrrec totes les despeses d’organització de les activitats 

que es duguin a terme: assegurança de responsabilitat civil, 
infraestructura, serveis sanitaris, subministraments, neteja, SGAE… 



 

 

b) Fer constar en el material imprès o altres mitjans de difusió, la frase 
"Amb el suport de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú", com a 
col·laborador preferent conjuntament amb l’escut oficial, així com 
d’altres logotips que els hi siguin específicament requerits. 

c) Trametre de forma regular a la regidoria corresponent, els cartells, 
fulletons o altres elements editats de les activitats subvencionades. 

d) Col·laborar amb l’Ajuntament en la difusió de les activitats que es 
desenvolupen a la ciutat fent arribar la informació corresponent. 

e) La inclusió progressiva de productes de comerç just i solidari 
(alimentaris i no alimentaris) en tots els àmbits de relació, segons acord 
del Ple de l’Ajuntament en la sessió ordinària del dia 13 de desembre 
de 2004, en el qual es recull la voluntat de l’Ajuntament de Vilanova i la 
Geltrú de promoure i estimular l’ús d’aquests productes, així com l’ús 
de productes i materials sostenibles i respectuosos amb el medi, 
materials reciclats, reutilitzables, etc., d’acord amb els criteris de 
“compra verda” i incloure aquests paràmetres en tots els convenis de 
col·laboració. 

f)  Vetllar per l’ús de la llengua catalana en tota la documentació de 
l’entitat, associació o col·lectiu. 

g) Justificar l’ajut econòmic, aportant: 

• La documentació necessària per a la seva justificació com a 
subvenció municipal superior als 3.000,00€: Model de justificació 
estàndard de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú; Memòria de les 
activitats motiu de la subvenció; Balanç general d’ingressos i 
despeses del projecte subvencionat; Justificació aportant Factures 
originals o compulsades, que un cop realitzades les comprovacions 
oportunes seran retornats al beneficiari de l’ajut. 

L’import total de les despeses certificades ha de ser com a mínim 
l’import rebut de subvenció. 

• A les factures hi han de constar les dades identificatives del 
proveïdor. No s’acceptaran tiquets o rebuts sense aquestes 
condicions. 

• La documentació normalitzada per a la sol·licitud i justificació de les 
subvencions a entitats i associacions de l’Ajuntament de Vilanova i 
la Geltrú estarà disponible al lloc www.vilanova.cat i s’hauran de 
presentar davant del Registre d’entrada de l’Ajuntament de Vilanova 
i la Geltrú, o bé, mitjançant la plataforma de tramitació en línia 
Carpeta Ciutadana. 

SEGON. La present subvenció extraordinària serà eficaç jurídicament amb 
la publicació a la “Base de datos Nacional de Subvenciones (BDNS) i un 
extracte de la mateixa al DOGC en els termes que disposa la resolució de 
data 10/12/2015 del Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques. 

TERCER. Ratificar aquest acord al proper Ple. 



 

 

QUART. Declarar que contra aquesta resolució, que és definitiva en via 
administrativa, es podrà interposar amb caràcter potestatiu recurs de 
reposició en el termini d’un mes a comptar des del dia següent a la 
recepció d’aquesta notificació. Contra la desestimació expressa del recurs 
de reposició, en el seu cas, o bé directament contra aquesta resolució, es 
podrà interposar recurs contenciós administratiu davant els jutjats 
contenciosos administratius de la província de Barcelona en el termini de 
dos mesos a comptar des del dia següent al de la recepció de la notificació 
corresponent. 

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

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

SISÈ. Notificar a tots els interessats.” 

 

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



 

 

QUART. Notificar a tots els interessats.” 
 
 
Es vota la proposta, la qual s’aprova amb el resultat següent: 
 
   Vots a favor:   CiU (5), PSC (5), C’s (1), PP (1) i Sra. Carmen Reina  
     = 13 vots 
   Abstencions:  CUP (5), ERC (4) i SOM VNG (1) = 10 vots 
 

 
 14. PROMOCIÓ ECONÒMICA I PROJECCIÓ EXTERIOR. RESOLUCIÓ DE 

LA IMPUGNACIÓ EFECTUADA PEL GRUP POLÍTIC DE LA CUP EL 
DIA 27.07.2016 CONTRA L’ACORD DE PLE DE 25.07.2016, 
D’APROVACIÓ DEL NOMENAMENT DELS MEMBRES DEL CONSELL 
MUNICIPAL DEL PORT DE VILANOVA I LA GELTRÚ. (Exp. 99/2016-
DES) 

 
Relació de fets 
 
1. En data 4 d’abril de 2016, el Ple de la corporació va aprovar la reactivació del 
Consell Municipal del Port de Vilanova i la Geltrú. 
 
2. Ates que aquest òrgan es va crear per acord del Ple de 13 de desembre de 1999, 
per fomentar la participació ciutadana en tot allò referent al port de la ciutat, amb 
voluntat positiva d’aportar i millorar. 
 
3. Vist que s’havia fet una tasca d’actualització de les disposicions generals per 
adaptar-les a la normativa vigent, ateses les modificacions operades al Reglament 
Orgànic Municipal i de conformitat amb el títol IV del vigent Reglament de Participació 
Ciutadana, així com dels membres que en formaran part. 
 
4.- Atès que el Ple de la Corporació, en data 2 de maig de 2016, va aprovar 
inicialment les disposicions generals de funcionament del Consell Municipal del Port 
de Vilanova i la Geltrú. 
 
5. Vist que l’acord va ser sotmès a informació pública mitjançant anunci publicat per 
un període de 30 dies hàbils al DOGC, al BOP, en un dels mitjans escrits i al tauler 
d’edictes de la Corporació,  finalitzant el 12 de juliol de 2016. 
 
6. Atès que en data 30 de maig de 2016 l’agrupació de Protecció del Medi Ambient 
(APMA) va presentar un escrit amb número d’entrada al registre municipal 
2016014965, on sol·licitava que se la tingués per interessada en el procediment de 
referència i formar part del Consell Municipal del Port. 
 
7.- Vist que el dia 18 de juliol de 2016 es va dictaminar i aprovar l’acord del 
nomenament dels membres del Consell Municipal del Port a la Comissió Informativa 
de Promoció Econòmica i Projecció Exterior, i posteriorment es va aprovar pel Ple de 
la Corporació en sessió ordinària del dia 25 de juliol de 2016. 
 



 

 

8.-  Atès que el dia 27 de juliol de 2016 es va presentar escrit del grup municipal de la 
CUP al registre d’entrada municipal, amb número 2016020322, que peticionava la 
nul·litat de l’Acord de Ple de 25 de juliol de 2016, al·legant que els regidors de la 
Corporació només havien tingut accés parcial a la documentació que integrava 
l’expedient administratiu, de conformitat amb l’article 62.1.e) de la Llei 30/1992, de 
règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú. 
 
9.- Vist l’informe del secretari general de la Corporació emès el dia 19.09.2016, que 
s’incorpora a l’expedient administratiu, el qual es transcriu íntegrament a continuació:  
 

En Marcel·lí Pons i Duat, secretari general de l’Ajuntament de Vilanova i la 
Geltrú, capital del Garraf, en relació amb l’escrit presentat pel Sr. Josep 
Maria Domènech i Gibert, regidor municipal de la CUP d’aquest Ajuntament 
de data 27.7.2016, referit a l’acord del Ple de 25.7.2016, de nomenament 
dels membres del Consell Municipal del Port (exp. 99/2016-DES), emet el 
següent 
 

INFORME 
 
PRIMER.- L’escrit impugna el fet que, amb ocasió d’adoptar-se l’acord 
plenari de nomenament dels membres nats del Consell Municipal del Port, 
els regidors de la corporació només van tenir accés parcial a la 
documentació que integrava l’expedient administratiu d’aprovació dels 
estatuts d’aquest Consell Municipal, atès que hi faltava l’al·legació a 
l’aprovació inicial presentada per l’Associació de Protecció del Medi 
Ambient (APMA) en data 30.5.2016, en la que sol·licitaren formar part del 
Consell Municipal del Port de Vilanova i la Geltrú. En conseqüència, 
sol·licita la CUP que s’anul·li l’acord de Ple de 25.7.2016 per concórrer en 
ell el vici de nul·litat absoluta previst a l’article 62.1.e) de la Llei 30/1992, de 
26 de novembre, reguladora del règim jurídic de les Administracions 
públiques i del procediment administratiu comú (LRJPAC), consistent en 
haver-se prescindit de les normes que contenen les regles essencials per a 
la formació de la voluntat dels òrgans col·legiats. 
 
SEGON.- Per tal de poder informar adequadament l’anterior impugnació és 
necessari acudir a l’expedient d’aprovació dels estatuts del Consell 
Municipal del Port, en la mesura que la nul·litat absoluta invocada respecte 
de l’acord de 25.7.2016 portaria causa de la nul·litat absoluta d’aquell, per 
transmissibilitat, atès que la nul·litat o l’anul·labilitat d’un acte implicarà la 
dels successius en el procediment que siguin dependents del primer 
(article 64.1 LRJPAC a contrario sensu). Així: 
  
a) El Ple de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, en sessió ordinària de 

data 2.5.2016, aprovà les disposicions generals de funcionament del 
Consell Municipal del Port. 

 
b) En el DOGC corresponent al dia 13.5.2016 fou inserit el text íntegre 

dels estatuts aprovats inicialment, els quals es sotmeteren a informació 
pública pel termini de 30 dies hàbils, és a dir, fins el dia 18.6.2016. I el 



 

 

dia 6.6.2016 aquests mateixos estatuts foren inserits íntegrament en el 
BOP. La informació pública finalitzà a tots els efectes, doncs, el dia 
12.7.2016. 

 
c) En data 30.5.2016, l’APMA presentà un escrit de difícil qualificació en el 

qual sol·licitava, d’una banda, que se la tingués per interessada en el 
procediment i, de l’altra, formar part del Consell del Port. 

  
d) És evident que l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú no qualificà l’anterior 

escrit de l’APMA com a unes al·legacions a l’aprovació inicial de les 
al·ludides disposicions generals o estatuts del consell, ja que aquest 
escrit fou contestat en data 20.6.2016 (registre de sortida 2016007825) 
per Noemí Cusiné, responsable de l’Àmbit d’Empresa, al marge de 
l’expedient administratiu d’aprovació dels estatuts del Consell Municipal 
del Port de Vilanova i la Geltrú. 

 
e) És evident, també, que l’anterior resposta fou consentida per l’APMA, 

des del moment que, en rebre-la, s’aquietà i no la va combatre dins de 
termini, ni en seu administrativa ni jurisdiccional, fins al punt que, al dia 
de la data, és un acte ferm i consentit. 

 
f)  El dia 13.7.2016 s’hauria hagut d’inserir un certificat de secretaria a 

l’expedient administratiu en el qual es declarés que, finalitzat el termini 
d’exposició pública dels al·ludits estatuts, havien estat presentades o no 
al·legacions a aquests i, en el darrer cas, que es consideraven aprovats 
definitivament, en no haver-se formulat al·legacions durant l’al·ludit 
termini. 

 
g) Tot i l’absència de l’anterior certificat, l’existència del qual és merament 

declarativa o formal, el cert és que en data 25.7.2016 el Ple de 
l’Ajuntament acordà nomenar els 29 membres del Consell Municipal del 
Port de Vilanova i la Geltrú. En la relació de fets número 4 d’aquest 
acord plenari es declarà expressament, referit al període d’informació 
pública dels estatuts del Consell Municipal del Port, que no s’havien 
formulat al·legacions contra aquests: 

 
4. Vist que en el termini donat, que finalitzava el dia 12 de juliol de 
2016, no s’ha presentat cap al·legació o reclamació.  

 
TERCER.- Tos els membres del Consell designats en aquell acord, o són 
corporatius municipals, o són representants d’estaments i entitats 
relacionades amb l’objecte del Consell, o són representants de 
l’Administració autonòmica, tal com exigeix l’article 5 dels seus estatuts. És 
cert que els estatuts admeten, també, que en formin part tècnics i 
assessors, però es tractarà d’uns tècnics i assessors amb dues limitacions 
molt precises: 
 
a) S’incorporen al Consell amb veu i sense vot. 



 

 

b) És el consell qui es dota d’aquests tècnics, és a dir, que no existeix un 
dret estatutari dels tècnics i experts a formar part del Consell.  

 
QUART.- Amb el que s’ha dit fins ara ja es comprendrà per què 
l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú considerà que l’escrit de l’APMA de 
20.6.2016 no era una al·legació stricto sensu als estatuts del Consell, sinó 
una sol·licitud genèrica amb l’única pretensió que l’esmentada agrupació 
fos invitada a les reunions del Consell, a títol de tècnica o assessora, en les 
que concorregués una certa simbiosi entre els temes a tractar, segons 
l’ordre del dia del consell, i l’objecte social de l’APMA. Són vàries les raons 
que coadjuven a aqueixa interpretació: 
  
a) Que la zona ocupada per Posidònia oceànica no es troba dins el 

recinte del port sinó a una distància considerable. Segons la pròpia 
APMA, a 500 metres d’aquest. Cal constatar que totes les entitats nates 
del Consell es troben dins del recinte del port. 
 

b) Que les qüestions que incumbeixen l’APMA es refereixen únicament a 
la problemàtica ambiental relacionada amb les infraestructures 
portuàries (vessaments, dragats, canvi de la dinàmica de sediments, 
combustible que consumeixen els vaixells grans) amb el planejament 
sectorial (pla especial del port) o amb les possibilitats d’ampliació de les 
drassanes comercials; qüestions, totes elles, que per sistemàtica 
funcional és més lògic que siguin tractades dins del Consell de Medi 
Ambient i Sostenibilitat, del qual ja forma part l’APMA, que no pas dins 
del Consell Municipal del Port, a les reunions del qual, tanmateix, podrà 
ser invitada l’APMA, com a tècnica o assessora, quan s’haguessin de 
deliberar qüestions relacionades amb el medi ambient. 
 

c) Que l’objecte del Consell Municipal del Port de Vilanova i la Geltrú, 
segons ve conformat a l’article 3 dels seus estatuts, no és el medi 
ambient.  Disposa, en efecte, l’al·ludit article que els objectius d’aquest 
consell són desenvolupar la democràcia participativa;  conèixer i opinar 
(participar en l’estudi i el debat) sobre els projectes tècnics i estratègics 
del port i sobre les problemàtiques generades al seu voltant; aportar 
propostes i iniciatives referents al sector d’interessos que li és propi, 
com ara la consolidació, l’equilibri sostenible i la modernització de 
l’estructura portuària de la ciutat i de les seves activitats econòmiques i, 
en fi, facilitar les relacions entre els diferents agents portuaris. 

 
CINQUÈ.- Però la raó principal que, al dia de la data, ha de conduir a 
qualificar l’escrit de l’APMA, no com una al·legació en període d’informació 
pública encaminada a provocar una modificació d’aquests estatuts 
consistent en considerar l’APMA membre de ple dret del Consell, sinó una 
manifestació de voluntat de l’APMA que només palesa un desig de 
participació extraordinària i excepcional quan el Consell del Port tracti 
temes mediambientals, és que així se li comunicà explícitament pel propi 
Ajuntament de Vilanova i la Geltrú en la resposta que li adreçà la Sra. 
Cusiné en data 20.6.2016, en la que se li digué explícitament que:  



 

 

 
El Consell Municipal del Port aplega totes aquelles entitats, 
col·lectius i empreses que desenvolupen la seva activitat a les 
instal·lacions portuàries. 

 
També se li digué: 
 

No obstant això, els Estatuts del Consell Municipal del Port 
recullen la possibilitat d’incorporar experts, en els casos en els 
que l’organisme abordi qüestions que així ho requereixin, o hagi 
de dur a terme informes específics. 
 
Per tant, prenent nota del seu interès i agraint-lo de nou, els 
tindrem presents en els assumptes relacionats amb la preservació 
del medi ambient... 
 

SISÈ.- Aquesta contestació de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú a 
l’APMA fou rebuda en data 21.6.2016 pel Sr. Andreu Bosch Ayza, en 
representació d’aquella; des d’aleshores no es té constància que l’APMA 
hagi protestat l’anterior posició municipal: 
 
a) Ni en seu administrativa, presentant un recurs de reposició, que tenia 

de temps per fer-ho fins el 21.7.2016, 
 

b) Ni en seu jurisdiccional, presentant un recurs contenciós administratiu, 
que tenia de temps per fer-ho fins el dia 21.8.2016.  
 

Per aquesta raó la consentí a tots els efectes, i aquest consentiment 
vincula l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, que queda vinculat 
obligatòriament per aquest acte propi de l’APMA, ja que és l’única que 
podia discutir, en la seva condició de titular de la sol·licitud, la posició 
municipal i no ho feu: si l’APMA la consent, com s’acaba de dir, no pot 
l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú fonamentar una revisió de l’acte 
administratiu en base a un escrit que la pròpia APMA no considera una 
al·legació strictu sensu.  
 
D’altra banda, tampoc no es té constància que l’APMA hagi presentat un 
recurs contenciós administratiu -que és l’únic recurs que hauria pogut 
interposar- contra l’acord tàcit d’aprovació definitiva dels estatuts del 
Consell que, segons els nostres càlculs, es produí en data 12.7.2016.  
Parlem d’acte tàcit perquè l’acord d’aprovació provisional de data 2.5.2016 
fou adoptat amb un dispositiu tercer del tenor següent: 
 

TERCER.- Considerar aprovat definitivament aquest acord si 
durant el termini d’informació pública no es presenta cap 
al·legació o reclamació. 

 
El fet de no haver estat interposat per l’APMA recurs contenciós 
administratiu abans del 13.9.2016, converteix també l’acord tàcit 



 

 

d’aprovació definitiva dels estatuts del Consell del Port en un acte ferm i 
consentit a tots els efectes. 
 
SETÈ.- L’autor de l’escrit de la CUP no el qualifica. I tampoc no ha estat 
qualificat, encara, en aquest informe. Això no és cap impediment a la seva 
tramitació, en la mesura que l’error en la qualificació del recurs –o la manca 
de qualificació- per part del recurrent no serà obstacle per a la seva 
tramitació, sempre que es dedueixi el seu verdader caràcter (article 110.2 
LRJPAC). 
 
Es fa difícil qualificar l’escrit de la CUP com a recurs de reposició a la vista 
del contingut de l’article 63.1.b) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora 
de les bases del règim local: 
 

Podran impugnar els actes i acords de les entitats locals els 
membres de les corporacions que haguessin votat en contra 
d’aquests actes i acords. 

 
En canvi, si l’escrit de la CUP es qualifica com una qüestió de nul·litat que 
dimana del primer acord plenari de 2.5.2016, es pot entrar en el fons del 
seu contingut i, paral·lelament, motivar una resposta fonamentada en dret a 
les al·legacions per la CUP formulades, que és el que s’està fent, 
singularment si l’Administració hagués incorregut en error de fet, resultant 
dels propis documents incorporats –o no incorporats- a l’expedient (ex. 
article 118.1.1ª LRJPAC).  
 
Ara bé, per les raons de fons que s’acaben d’invocar, ja es desprèn que 
l’acció de nul·litat tampoc no podrà prosperar atès que el titular dels 
eventuals drets que l’al·ludida nul·litat hauria menystingut, l’APMA, acabà 
consentint tàcitament que el seu escrit de data 30.5.2016 no era tant una 
al·legació en el tràmit d’informació pública dels estatuts del Consell del 
Port, com una sol·licitud d’ésser convidada a participar com a experta o 
tècnica en aquelles sessions del Consell en les que s’abordessin qüestions 
relacionades amb el medi ambient marí. Un escrit, d’altra banda que, 
figurés o no en la documentació plenària sotmesa als corporatius, la seva 
existència fou comunicada per l’Alcaldessa a l’hemicicle en el decurs de la 
celebració de la sessió plenària en la qual s’adoptà l’acord de designació 
dels membres del Consell. 
 
I si aquesta era la naturalesa de l’escrit –una sol·licitud de l’APMA d’ésser 
convidada a participar com a experta o tècnica en aquelles sessions del 
Consell en les que s’abordessin qüestions relacionades amb el medi 
ambient marí- no era preceptiu que formés part de l’expedient administratiu 
sotmès al Ple de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú en data 25.7.2016 pel 
qual s’acordà nomenar els 29 membres del Consell Municipal del Port de 
Vilanova i la Geltrú. 
 
Tot i així, els principis de seguretat jurídica i de transparència i bona 
administració haurien aconsellat que aquest escrit de l’APMA, així com la 



 

 

seva resposta municipal, haguessin format part de l’expedient que es 
sotmeté a la consideració plenària, no com un document fonamental 
l’absència del qual reportés conseqüències jurídiques, que no les reporta, 
com s’ha vist, sinó com a garantia de la totalitat dels corporatius de 
Vilanova i la Geltrú de l’exercici del dret de representació (article 23.1 CE) 
del ius in officium, del control de l’acció de govern i de l’estatut dels 
membres de la Corporació. 
 
Per aquestes raons es suggereix que l’escrit de la CUP sigui qualificat com 
a una acció de nul·litat la qual, tot i no prosperar, permetrà la seva 
resolució entrant en el fons de les al·legacions que s’hi formulen i donar 
una satisfacció de fons al titular de la sol·licitud debatent-la en seu plenària, 
que és on es produí l’acte administratiu impugnat. 
 
Procedeix, doncs, no admetre a tràmit l’acció de nul·litat, ni recaptar 
dictamen de la Comissió Jurídica Assessora, per no fonamentar-se 
aquesta en cap de les causes de nul·litat de l’article 62 de la Llei 30/1992, 
de 26 de novembre, reguladora del règim jurídic de les Administracions 
públiques i del procediment administratiu comú. 
 
Vilanova i la Geltrú, 19 de setembre de 2016. 
 
  

Fonaments de dret 
 
I.- Article 63.1.b)  de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim 
local.  
 
II.- Article 98.b) de la Llei municipal i de règim local de Catalunya. 
 
III.- Article 62.1 e) de la Llei 30/1992, de règim jurídic de les administracions 
públiques i del procediment administratiu comú. 
 
 
Per tot això, aquest Ple de l’Ajuntament 
 

ACORDA: 
 
“PRIMER.  No admetre a tràmit la petició de nul·litat efectuada pel grup polític CUP 
de data 27 de juliol de 2016, en relació amb l’acord de Ple adoptat en sessió ordinària 
de data 25 de juliol de 2016, de nomenament de membres del Consell Municipal de 
Port. 
 
SEGON. Declarar que contra aquesta resolució, que és definitiva en via 
administrativa, es podrà interposar amb caràcter potestatiu recurs de reposició en el 
termini d’un mes a comptar des del dia següent a la recepció d’aquesta notificació. 
Contra la desestimació expressa del recurs de reposició, en el seu cas, o bé 
directament contra aquesta resolució, es podrà interposar recurs contenciós 
administratiu davant els jutjats contenciosos administratius de la província de 



 

 

Barcelona en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent al de la recepció 
de la notificació corresponent. 
 
En el cas que la desestimació del recurs de reposició es produís per silenci 
administratiu –silenci que es produeix pel transcurs d’un mes a comptar des de la 
data de la seva interposició sense que s’hagi notificat la seva resolució- el termini per 
a la interposició del recurs contenciós administratiu serà de sis mesos a comptar des 
de l’endemà del dia en que el referit recurs de reposició s’entengui desestimat. 
 
TERCER. Comunicar que aquest ajuntament disposa de la institució del Defensor de 
la Ciutadania, que té entre les seves competències defensar els drets dels ciutadans i 
de les ciutadanes de Vilanova i la Geltrú en totes aquelles actuacions de l’Ajuntament  
i dels organismes que en depenen. El seu servei és gratuït. Si teniu cap discrepància 
en relació amb aquesta resolució, podeu sol·licitar la seva intervenció, sense que 
suspengui els terminis dels recursos corresponents. 
 
QUART. Notificar als interessats.” 
 
 
Es vota la proposta, la qual s’aprova amb el resultat següent: 
 
   Vots a favor:   CiU (5), PSC (5), C’s (1), PP (1) i Sra. Carmen Reina  
     = 13 vots 
   Vots en contra: CUP = 5 vots 
   Abstencions:    ERC (4) i SOM VNG (1) = 5 vots 
 
 

MOCIONS 
 

Grups Municipals de la CUP i SOM VNG 
 

15. MOCIÓ PER EXIGIR EL FINAL DE LES ALTES MÈDIQUES 
INJUSTIFICADES I PER REIVINDICAR EL DRET DE LES PERSONES A 
EMMALALTIR AMB DIGNITAT. (EXP. 40/2016-eMOC) 

 
 
L'Instut Català d'Avaluacions Mèdiques (ICAM), dependent del Departament de Salut 
de la Generalitat, és l’òrgan competent per realitzar els dictàmens mèdics on es 
determina si una persona continua de baixa mèdica o ha de retornar immediatament 
al lloc de treball, si es té dret a una pensió per invalidesa, o ja s’està “apte” per 
reincorporar-se laboralment per una millora de la salut. 
 
La Plataforma d'Afectats de l'ICAM, la PAICAM, es va constituir el 13 de gener de 
2016 amb l'objectiu de visualitzar el tracte inhumà i el funcionament injust d'aquest 
organisme avaluador de la sanitat catalana, que s'ha agreujat els darrers anys amb les 
retallades. Cada vegada les baixes són més restrictives, així com els criteris per 
atorgar pensions d'invalidesa, i el context d'atur i precarietat laboral en augment situa 
les persones malaltes sovint al llindar de l'exclusió social. 



 

 

 
Per tot això, l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, reunit en sessió plenària el 3 
d’octubre de 2016, 

ACORDA: 
 
“PRIMER. Exigir la transparència total en la relació entre l'Institut Nacional de la 
Seguretat Social (INSS) i l'ICAM, i la presentació del conveni que els vincula abans 
que sigui oficial, per tal de poder presentar esmenes i que es pugui debatre al 
Parlament de Catalunya abans d’entrar en vigència. 
 
SEGON. Impulsar la participació ciutadana d’agents implicats (facultatius, col·lectius 
de malalts, sindicats...), per a l'elaboració d'un document sobre bona praxi, és a dir, 
sobre el bon tracte envers les persones que s’atansen a l’ICAM. Com, per exemple, 
que puguin ser ateses amb la companyia d’algun familiar o persona de confiança, que 
puguin escollir centre de proximitat geogràfica, etcètera. 
 
TERCER. Reclamar que s'aturin les derivacions a centres privats per realitzar proves 
diagnòstiques. 
 
QUART. Reclamar avaluacions basades exclusivament en criteris mèdics amb 
professionals de la sanitat pública. 
 
CINQUÈ. Exigir la depuració de responsabilitats, tant de l'ICAM com de l'INSS, per 
haver anteposat criteris econòmics per sobre de la salut de les persones.” 
 
 
En aquesta moció hi ha la intervenció pública de la Sra. MARTA SERRÉS I BERNÍS, 
en representació de l’associació ELNA, eduquem la nostra autoestima. 
 
Després del debat corresponent es vota la moció, la qual s’aprova amb el resultat 
següent: 
 
   Vots a favor:   CiU (5), PSC (5), CUP (5), ERC (4), C’s (1),  
     SOM VNG (1) i Sra. Carmen Reina = 22 vots 
   Abstenció:      PP = 1 vot 
 
 

Regidora no adscrita 
 

16. MOCIÓ PER A LA PARTICIPACIÓ CIUTADANA EN ELS PLENS DE LA 
CORPORACIÓ. (EXP. 41/2016-eMOC) 

 
El Ple és el màxim òrgan de representació política dels ciutadans i està integrat pels 
Regidors elegits pels veÏns/ïnes en les eleccions municipals. El Ple és on ens reunim 
tots els integrants de la corporació municipal, alcaldessa i regidors, per poder debatre 
de manera pública els aspectes més importants que es refereixen al municipi i poder 
votar les decisions que respecte d'això competeixen. 
 



 

 

En l'actualitat apostem per una democràcia participativa, enllaçant una democràcia 
representativa i corporativa amb elements de democràcia directa. Per això correspon 
als poders públics facilitar la participació del ciutadà en la vida política, econòmica, 
cultural i social. Les corporacions locals hem de facilitar la més àmplia informació 
sobre la seva activitat i la participació de tots els ciutadans en la vida local. 
 
Els representants locals i els ajuntaments tenim un paper essencial en el 
funcionament i desenvolupament del model democràtic per la seva proximitat a la 
ciutadania. 
 
Generar confiança és la primera mesura que hem d'abordar perquè la política no sigui 
vista com un problema per als ciutadans, sinó com una eina útil per apropar 
l'Ajuntament als ciutadans i els seus representants. 
 
Els veïns/ïnes de Vilanova i la Geltrú podrien intervenir directament en els plens, el 
que suposaria un pas important d'obertura cap a la societat, que demostraria la nostra 
aposta pel foment de la participació ciutadana com a element imprescindible per a dur 
a terme una gestió basada en els interessos reals de la ciutadania. 
 
La participació dels ciutadans en la vida política no respon a la creença que és un dret 
que els ha estat atorgat, sinó al reconeixement d'un dret que els pertany. La 
participació ciutadana no només és obligada quan s'exigeix sinó que reporta amplis 
beneficis a la gestió municipal; aportació d'idees, compromís en els resultats, 
transparència, etc.   
 
Per això és necessari obrir canals de participació en quants òrgans de gestió sigui 
possible, regulant de forma explícita la manera en la qual els ciutadans del nostre 
municipi, de caràcter individual, puguin participar en els plens municipals, tractant-se 
d'una mesura perquè s'escolti la veu dels ciutadans pel que fa a temes relacionats 
amb el nostre municipi. 
 
Per tot l'exposat anteriorment, Carmen Reina, regidora no adscrita, proposa per a 
debat i aprovació, si escau, de la Corporació municipal en Ple, els següents  
                        

ACORDS: 
 
“PRIMER. Que aquest Ple Municipal aprovi un reglament a seguir perquè, cada tres 
mesos, en els plens ordinaris, es pugui donar la Participació Ciutadana en l'apartat de 
precs i preguntes, amb temes relacionats d'exclusivitat municipal, a un màxim de deu 
ciutadans que prèviament hagin registrat la pregunta al registre de l'Ajuntament per 
escrit i amb una setmana d'antelació a la celebració del Ple.  
 
SEGON. Que els grups municipals d'aquesta Corporació es comprometin, quan el Ple 
sigui de Participació Ciutadana, a presentar i dur a Ple un màxim d'una moció i deixar 
l'espai de precs i preguntes a la participació ciutadana, per evitar una durada 
excessiva de la sessió plenària. 
 
TERCER. Que aquest Reglament es publiqui a la pàgina web de l'Ajuntament perquè 
els ciutadans coneguin la forma per fer-ho.  



 

 

 
QUART. Donar difusió i publicació d'aquests acords mitjançant els mitjans locals de 
comunicació.” 
 
 
El grup municipal de SOM VNG proposa una transacció, que consisteix a treure el 
punt segon de la moció, la qual s’accepta per la regidora Carmen Reina. 
 
Es vota la moció amb la transacció, la qual ES DESESTIMA amb el resultat següent: 
 
   Vots a favor: SOM VNG (1) i Sra. Carmen Reina = 2 vots 
   Vots en contra: CiU (5), PSC (5), C’s (1) i PP (1) =  12 vots 
   Abstencions: CUP (5) i ERC (4) = 9 vots 
 

 
Grup Municipal de C’s 

 
17. MOCIÓ RELATIVA A LA CREACIÓ D’UN PROTOCOL EDUCATIU 

CONTRA LA TRANSFÒBIA I ASSETJAMENT ESCOLAR PER 
IDENTITAT DE GÈNERE. (EXP. 42/2016-eMOC) 
 

 
Aquesta moció es retira de l’ordre del dia. 
 
 

18. MOCIÓ PER A LA REALITZACIÓ D’UNA CONSULTA CIUTADANA 
SOBRE LA NOVA PLANIFICACIÓ URBANÍSTICA DE L’EIXAMPLE 
NORD. (EXP. 43/2016-eMOC) 

 
 
El Plan General de Ordenación Municipal de Vilanova i la Geltrú (PGOM), aprobado 
en el año 1981, delimitaba el sector de Eixample Nord, clasificándolo como suelo 
urbanizable no programado. 
 
La Revisión del PGOM del 2001, clasifica el sector de Eixample Nord como suelo 
urbanizable delimitado, permitiendo su desarrollo. 
 
Por acuerdo de la Comisión de Gobierno del 27 de diciembre de 2005, se aprobó el 
cambio de sistema de actuación urbanística de compensación a cooperación, para no 
tenerse que desarrollar en los términos previstos de planeamiento. 
 
El Pleno del Ayuntamiento, en sesión de 18 de septiembre de 2006, aprobó los 
convenios de colaboración urbanística con el Institut Català del Sòl (INCASÒL) y 
“Subirats Berenguer Immobiliària, SA”, con la prioridad y transferencia de Eixample 
Nord del aprovechamiento urbanístico Platja Llarga, con el objetivo de salvar este 
espacio natural. 
 
El 26 de marzo de 2007, el Pleno de Ayuntamiento aprobó inicialmente la Modificación 
del PGOUM en el sector de l’Eixample Nord, en la que se incorpora la reserva de 



 

 

edificabilidad de Platja Llarga y establece como administración el  “Consorci per al 
Desenvolupament Urbanístic de l’Eixample Nord”, constituido a tal efecto entre el 
Ajuntament de Vilanova i la Geltrú y el Institut Català del Sòl. 
 
Debido a que la modificación del Plan General en el sector de Eixample Nord prevé 
que este sector se convierta en 1/3 de la trama urbana de toda la ciudad. 
 
Que esta modificación urbanística es la más importante de la historia de Vilanova i la 
Geltrú desde el Eixample Gumà de 1876. 
 
Que la nueva planificación condiciona el futuro urbanístico de Vilanova de los 
próximos 70 años, y afectará a las nuevas generaciones, ya que es una medida que 
marcará nuestro modelo de ciudad en el futuro. 
 
Que existe un debate de gran calado en la ciudadanía por esta planificación, el cual 
está generando posturas a favor y otras en contra de este nuevo plan urbanístico. No 
queda claro cuál es la opinión mayoritaria de los ciudadanos de Vilanova i la Geltrú. 
 
Que posiblemente estamos hablando de una de las decisiones más importantes y con 
más influencia en cuanto a competencias municipales de Vilanova i la Geltrú desde 
que se instauró la democracia. 
 
Que existe un medio para hacer partícipe a la ciudadanía en cuestiones que se 
consideren importantes a nivel municipal, como son las consultas populares. 
 
Por todo lo anterior, es por lo que el Grupo Municipal de Ciutadans de Vilanova i la 
Geltrú propone al Pleno la adopción de los siguientes 
 

ACUERDOS: 
 
“PRIMERO. Instar al Gobierno Municipal a celebrar una consulta popular a los 
ciudadanos de Vilanova i la Geltrú para que se pronuncien sobre si "ESTÀ D’ACORD 
AMB LA NOVA PLANIFICACIÓ DE L’EIXAMPLE NORD". 
 
SEGUNDO. Que el resultado de la consulta se ponga en conocimiento a INCASÒL, al 
Departament de Territori i Sostenibilitat y a los Grupos Parlamentarios del Parlament 
de Catalunya. 
 
TERCERO. Dar difusión de estos acuerdos mediante los medios locales de 
comunicación y comunicarlos a los entes y organismos indicados en el punto 
segundo.” 
 
 
Es vota la moció, la qual ES DESESTIMA amb el resultat següent. 
 
  Vots a favor: CUP (5), C’s (1) i SOM VNG (1) = 7 vots 
  Vots en contra: CiU (5), PSC (5), PP (1) i Sra. Carmen Reina = 12 vots 
  Abstencions: ERC = 4 vots 
 



 

 

19. MOCIÓ PER AL CENS I CONTROL DELS GOSSOS DEL MUNICIPI A 
TRAVÉS DE L’ADN. (EXP. 31/2016-eMOC) 

 
Con el objeto de conseguir un mayor control y seguridad de nuestras mascotas, en 
concreto de los perros de nuestro municipio y para poder tener controlada cualquier 
incidencia que cause el animal: excrementos, agresión, la pérdida de la mascota o el 
robo de ésta. Se propone el censo y control de los perros mediante el reconocimiento 
del ADN –genotipado y filiación.  
 
El ADN le confiere a la mascota una huella genética única e imborrable. Para la 
identificación por ADN o genotipado se usan los marcadores moleculares 
recomendados por la ISAG (International Society for Animal Genetics). 
 
En la correcta gestión de una raza es necesario tener a los individuos genotipados, 
con lo cual todo perro que se inscriba llevará los estudios de filiación entre cachorros y 
parentales, lo que nos garantiza la veracidad de los datos en el libro genealógico, 
evitando así fraudes y errores. 
 
El ADN se encuentra repartido por todo el animal (sangre, pelo, células bucales, etc.), 
dependiendo del material biológico el proceso de extracción del ADN es más o menos 
complicado, lo cual repercute en el precio del análisis. 
 
En otros municipios que realizan el reconocimiento del ADN de los excrementos de 
los perros han conseguido reducir hasta en un 80% los restos de sus calles y con ello 
se consigue aumentar el bienestar de los vecinos por la mejora de la limpieza de la 
vía pública.  
 
El abandono de “cacas de perro” en la vía pública no sólo es un inconveniente visual u 
olfativo, sino que al haber heces parasitadas, también es un problema de 
salud pública, donde el principal grupo de riesgo son los niños pequeños, que pueden 
resultar parasitados al llevarse a la boca las manos sucias por tierra u objetos 
contaminados por huevos existentes en parte de los excrementos caninos 
abandonados. También existen otros grupos de riesgo como son inmunodeprimidos, 
los enfermos de sida, pacientes sometidos a ciertos tratamientos oncológicos, 
transplantados, ancianos y embarazadas, siendo todos ellos víctimas fáciles de 
estos parásitos, que pueden vivir durante largo tiempo en el medio ambiente. Mientras 
que el sistema de transmisión fecal-oral es el más frecuente en los infantes, los 
demás grupos sensibles suelen contaminarse por la ingestión de aguas 
contaminadas. 
 
Se plantea que con unas pocas jornadas de patrulla de la Policía Local, acompañada 
de un técnico de laboratorio, para la recogida de muestras fecales abandonadas en 
las calles de Vilanova i la Geltrú se recojan las pruebas para que posteriormente sean 
analizadas e identificadas en el laboratorio y con estas pruebas poder identificar a los 
dueños de las mascotas. 
 
Por todo lo anterior es por lo que el Grupo Municipal de Ciutadans de Vilanova i la 
Geltrú propone al Pleno la adopción de los siguientes 
 



 

 

ACUERDOS: 
 
“PRIMERO. Realizar un programa de censo genético de perros, en el cual todos los 
dueños de los perros tengan la obligación de censar a sus mascotas –uniendo los 
datos del microchip al de la muestra de sangre del animal. 
 
SEGUNDO. Si se detecta una infracción, ésta se acompañará de una sanción 
administrativa que se sumará al coste de la realización de las pruebas de laboratorio.  
 
TERCERO. Dar difusión de estos acuerdos mediante los medios locales de 
comunicación.” 
 
 
Es vota la moció, amb la transacció proposada pel govern, la qual s’aprova amb el 
resultat següent: 
 
   Vots a favor:      CiU (5), PSC (5), CUP (5), C’s (1) = 16 vots 
   Vots en contra: ERC (4), SOM VNG (1), PP (1) i Sra. Carmen Reina = 

      7 vots 
 
 
EL TEXT APROVAT ÉS EL SEGÜENT: 
 
Con el objeto de conseguir un mayor control y seguridad de nuestras mascotas, en 
concreto de los perros de nuestro municipio y para poder tener controlada cualquier 
incidencia que cause el animal: excrementos, agresión, la pérdida de la mascota o el 
robo de ésta. Se propone el censo y control de los perros mediante el reconocimiento 
del ADN –genotipado y filiación.  
 
El ADN le confiere a la mascota una huella genética única e imborrable. Para la 
identificación por ADN o genotipado se usan los marcadores moleculares 
recomendados por la ISAG (International Society for Animal Genetics). 
 
En la correcta gestión de una raza es necesario tener a los individuos genotipados, 
con lo cual todo perro que se inscriba llevará los estudios de filiación entre cachorros y 
parentales, lo que nos garantiza la veracidad de los datos en el libro genealógico, 
evitando así fraudes y errores. 
 
El ADN se encuentra repartido por todo el animal (sangre, pelo, células bucales, etc.), 
dependiendo del material biológico el proceso de extracción del ADN es más o menos 
complicado, lo cual repercute en el precio del análisis. 
 
En otros municipios que realizan el reconocimiento del ADN de los excrementos de 
los perros han conseguido reducir hasta en un 80% los restos de sus calles y con ello 
se consigue aumentar el bienestar de los vecinos por la mejora de la limpieza de la 
vía pública.  
 
El abandono de “cacas de perro” en la vía pública no sólo es un inconveniente visual u 
olfativo, sino que al haber heces parasitadas, también es un problema de 



 

 

salud pública, donde el principal grupo de riesgo son los niños pequeños, que pueden 
resultar parasitados al llevarse a la boca las manos sucias por tierra u objetos 
contaminados por huevos existentes en parte de los excrementos caninos 
abandonados. También existen otros grupos de riesgo como son inmunodeprimidos, 
los enfermos de sida, pacientes sometidos a ciertos tratamientos oncológicos, 
transplantados, ancianos y embarazadas, siendo todos ellos víctimas fáciles de 
estos parásitos, que pueden vivir durante largo tiempo en el medio ambiente. Mientras 
que el sistema de transmisión fecal-oral es el más frecuente en los infantes, los 
demás grupos sensibles suelen contaminarse por la ingestión de aguas 
contaminadas. 
 
Se plantea que con unas pocas jornadas de patrulla de la Policía Local, acompañada 
de un técnico de laboratorio, para la recogida de muestras fecales abandonadas en 
las calles de Vilanova i la Geltrú se recojan las pruebas para que posteriormente sean 
analizadas e identificadas en el laboratorio y con estas pruebas poder identificar a los 
dueños de las mascotas. 
 
Por todo lo anterior es por lo que este Pleno del Ayuntamiento adopta los siguientes  
 

ACUERDOS: 
 
“PRIMERO. Estudiar un programa de censo genético de perros, en el cual todos los 
dueños de los perros tengan la obligación de censar a sus mascotas –uniendo los 
datos del microchip al de la muestra de sangre del animal. 
 
SEGUNDO. Si se detecta una infracción, ésta se acompañará de una sanción 
administrativa que se sumará al coste de la realización de las pruebas de laboratorio.  
 
TERCERO. Dar difusión de estos acuerdos mediante los medios locales de 
comunicación.” 
 
 

Grup Municipal de SOM VNG 
 

 20. MOCIÓ PER A L’IMPULS I LA IMPLEMENTACIÓ D’UNA POLÍTICA DE 
TARIFACIÓ SOCIAL EN ELS SERVEIS I EQUIPAMENTS PÚBLICS 
MUNICIPALS. (EXP. 44/2016-eMOC) 

 
La crisi econòmica està colpejant amb força la societat catalana amb atur, precarietat 
i exclusió social des de fa vuit anys. L’Ajuntament, com a administració més propera a 
la ciutadania, rep amb major intensitat les conseqüències socials d’una crisi que està 
afectant amb força els treballadors i les treballadores i les classes mitjanes. 
L’increment de les necessitats socials es produeix també en un període de major 
dificultat de les finances locals per la caiguda dels ingressos de l’Ajuntament i la 
manca d’un finançament adequat.  
 

D’altra banda, el salari mitjà del nostre país amb prou feines arriba als 1000€/mes, 
per la qual cosa prenen rellevància conceptes com el criteri de renda personal o 



 

 

altres d’anàlegs a l’hora de determinar preus públics o ajuts vinculats a serveis no 
obligatoris d’atenció a les persones però de gran importància per a la ciutadania. A la 
vegada, la igualtat d’oportunitats en l’accés a qualsevol equipament, servei o activitat 
municipal és imprescindible per garantir-ne la seva funció social i que cap ciutadà en 
pugui quedar exclòs per motius econòmics. 
 

És per això que l’adopció d’una política de taxes o preus públics dels serveis públics 
municipals segons la capacitat econòmica dels usuaris, és a dir, la tarifació social, 
esdevé una política fonamental per a l’equitat i la inclusió social, i permet superar les 
barreres d’accés que tenen alguns ciutadans a determinats serveis i activitats 
municipals. La tarifació social, doncs, planteja l’establiment de diversos preus d’un 
mateix servei segons el nivell de renda dels usuaris/àries (i d’altres circumstàncies 
personals i/o familiars), establint franges d’usuaris/àries i un determinat preu per a 
cada franja que cobreix un percentatge variable del preu de cost de provisió del 
servei. 
 

Així mateix, el Ple del 12 de desembre de 2011 va aprovar per unanimitat una moció 
sobre tarifació social amb els següents acords: 
 

“PRIMER. Impulsar una millora substancial del sistema de contribució fiscal 
ajustat a les rendes personals i familiars, prioritzant les funcions d’equitat, 
d’accés i d’igualtat d’oportunitats, al cost d’aquests serveis.  

SEGON. Impulsar un sistema de tarifació social sobre els preus públics 
municipals dels serveis, equipaments i activitats que presta aquest 
ajuntament, i que s’ajusti per a cada persona a la seva renda individual o 
familiar, constituint un criteri polític central des de la perspectiva de la 
redistribució de la riquesa, tenint en compte criteris de renda i de situació 
personal i familiar en barems o franges molt superiors i millorades a les 
actualment utilitzades per aquest Ajuntament.  

TERCER. Crear una mesa de treball mixta, amb representants dels diferents 
grups municipals i tècnics municipals, per tal de desenvolupar una proposta de 
tarifació social sobre els preus públics dels serveis, equipaments i activitats 
municipals, per implementar-se a partir de l’any 2013.” 

 

Altrament, es fa palesa la necessitat d’incrementar i enfortir la transparència dels 
sistemes de preus públics municipals, millorant la informació sobre la suficiència 
econòmica dels usuaris i la capacitat redistributiva de les polítiques municipals. 
D’altra banda, tot i que les bonificacions existents en les Ordenances Fiscals dels 
cursos anteriors han representat un pas endavant, en cap cas poden representar la 
política de fiscalitat justa i solidària que proposava la moció aprovada per unanimitat 
l’any 2011. 
 

Per tot això, es proposa al Ple de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú l’adopció dels 
següents  



 

 

ACORDS: 
 

“PRIMER. Impulsar un sistema de tarifació social sobre els preus públics municipals 
dels serveis, equipaments i activitats que presta aquest ajuntament, i que s’ajusti per 
a cada persona a la seva renda individual o familiar, constituint un criteri polític central 
des de la perspectiva de la redistribució de la riquesa, tenint en compte criteris de 
renda i de situació personal i familiar. 
 

SEGON. Crear una comissió de treball mixta, amb representants dels diferents grups 
municipals i tècnics municipals, per tal de desenvolupar una proposta de tarifació 
social sobre els preus públics dels serveis, equipaments i activitats municipals, per 
implementar-se de forma progressiva des de les Ordenances Fiscals de 2017, 
iniciant-se en les llars d’infants i aquells serveis en els que la seva aplicació sigui més 
senzilla, fins a la seva implementació total.  
 

TERCER. Fer difusió d’aquests acords a tota la ciutadania del municipi.” 
 
 
Es vota la moció, amb la transacció proposada, la qual s’aprova per unanimitat dels 
presents (5 vots de CiU, 5 del PSC, 5 de la CUP, 4 d’ERC, 1 de C’s, 1 de SOM VNG, 
1 del PP i 1 vot de la Sra. Carmen Reina, com a regidora no adscrita). 
 
 
EL TEXT APROVAT ÉS EL SEGÜENT: 
 
La crisi econòmica està colpejant amb força la societat catalana amb atur, precarietat 
i exclusió social des de fa vuit anys. L’Ajuntament, com a administració més propera a 
la ciutadania, rep amb major intensitat les conseqüències socials d’una crisi que està 
afectant amb força els treballadors i les treballadores i les classes mitjanes. 
L’increment de les necessitats socials es produeix també en un període de major 
dificultat de les finances locals per la caiguda dels ingressos de l’Ajuntament i la 
manca d’un finançament adequat.  
 

D’altra banda, el salari mitjà del nostre país amb prou feines arriba als 1000€/mes, 
per la qual cosa prenen rellevància conceptes com el criteri de renda personal o 
altres d’anàlegs a l’hora de determinar preus públics o ajuts vinculats a serveis no 
obligatoris d’atenció a les persones però de gran importància per a la ciutadania. A la 
vegada, la igualtat d’oportunitats en l’accés a qualsevol equipament, servei o activitat 
municipal és imprescindible per garantir-ne la seva funció social i que cap ciutadà en 
pugui quedar exclòs per motius econòmics. 
 

És per això que l’adopció d’una política de taxes o preus públics dels serveis públics 
municipals segons la capacitat econòmica dels usuaris, és a dir, la tarifació social, 
esdevé una política fonamental per a l’equitat i la inclusió social, i permet superar les 
barreres d’accés que tenen alguns ciutadans a determinats serveis i activitats 



 

 

municipals. La tarifació social, doncs, planteja l’establiment de diversos preus d’un 
mateix servei segons el nivell de renda dels usuaris/àries (i d’altres circumstàncies 
personals i/o familiars), establint franges d’usuaris/àries i un determinat preu per a 
cada franja que cobreix un percentatge variable del preu de cost de provisió del 
servei. 
 

Així mateix, el Ple del 12 de desembre de 2011 va aprovar per unanimitat una moció 
sobre tarifació social amb els següents acords: 
 

“PRIMER. Impulsar una millora substancial del sistema de contribució fiscal 
ajustat a les rendes personals i familiars, prioritzant les funcions d’equitat, 
d’accés i d’igualtat d’oportunitats, al cost d’aquests serveis.  

SEGON. Impulsar un sistema de tarifació social sobre els preus públics 
municipals dels serveis, equipaments i activitats que presta aquest 
ajuntament, i que s’ajusti per a cada persona a la seva renda individual o 
familiar, constituint un criteri polític central des de la perspectiva de la 
redistribució de la riquesa, tenint en compte criteris de renda i de situació 
personal i familiar en barems o franges molt superiors i millorades a les 
actualment utilitzades per aquest Ajuntament.  

TERCER. Crear una mesa de treball mixta, amb representants dels diferents 
grups municipals i tècnics municipals, per tal de desenvolupar una proposta de 
tarifació social sobre els preus públics dels serveis, equipaments i activitats 
municipals, per implementar-se a partir de l’any 2013.” 

 

Altrament, es fa palesa la necessitat d’incrementar i enfortir la transparència dels 
sistemes de preus públics municipals, millorant la informació sobre la suficiència 
econòmica dels usuaris i la capacitat redistributiva de les polítiques municipals. 
D’altra banda, tot i que les bonificacions existents en les Ordenances Fiscals dels 
cursos anteriors han representat un pas endavant, en cap cas poden representar la 
política de fiscalitat justa i solidària que proposava la moció aprovada per unanimitat 
l’any 2011. 
 

Per tot això, el Ple de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú pren els següents  
 

ACORDS: 
 

“PRIMER. Continuar Impulsant un sistema de tarifació social sobre els preus públics 
municipals dels serveis, equipaments i activitats que presta aquest ajuntament, i que 
s’ajusti per a cada persona a la seva renda individual o familiar, constituint un criteri 
polític central des de la perspectiva de la redistribució de la riquesa, tenint en compte 
criteris de renda i de situació personal i familiar. 
 

SEGON. Continuar treballant en el si de la Comissió Informativa per tal de 
desenvolupar una proposta de tarifació social sobre els preus públics dels serveis, 



 

 

equipaments i activitats municipals, per implementar-se de forma progressiva des de 
les Ordenances Fiscals de 2017. 
  

TERCER. Fer difusió d’aquests acords a tota la ciutadania del municipi.” 
 
 

Grups Municipals de SOM VNG i la CUP 
 

21. MOCIÓ SOBRE L’EMPADRONAMENT DE LES PERSONES QUE 
VIUEN EN SITUACIÓ D’OCUPACIÓ PRECÀRIA. (EXP. 45/2016-eMOC) 

 
La crisi econòmica ha colpejat amb gran duresa les classes populars del nostre país i 
de la nostra ciutat. Les polítiques d’austeritat dels governs de l’Estat i la Generalitat 
han debilitat el paper protector de les institucions cap els sectors amb unes 
condicions de vida més difícils. Així doncs, aquells instruments que servien per 
protegir als sectors més empobrits de la societat de caure en l’exclusió social han 
anat minvant. D’altra banda, les polítiques laborals i econòmiques dels governs, des 
de 2009, han afavorit la precarització d’àmplies capes de la classe treballadora, i ha 
comportat la pauperització dels sectors professionals, i de la petita i mitjana empresa.  
 
El funcionament de les institucions democràtiques ha de tenir com a fi vetllar pel 
benestar de la ciutadania, i el progrés de la societat. Així mateix, les institucions han 
d’assegurar, a partir dels seus instruments i de les seves competències, el 
compliment de la Declaració Universal dels Drets Humans. Per tal de garantir el 
benestar, a més, ha de complir el Pacte Internacional de Drets Socials, Econòmics i 
Culturals. És per això que al nostre país disposem d’uns serveis públics que treballen 
per garantir, no sense limitacions, amb l’articulat d’aquests tractats internacionals.  
 
L’accés als serveis públics, com l’educació o la sanitat, té com a requisit l’empadrona-
ment. Així mateix, l’empadronament és un deure de qualsevol persona que visqui al 
nostre país, pel que negar l’empadronament suposa no complir la Llei de bases de 
règim local i el Reglament de població i demarcació territorial de les entitats locals. A 
Vilanova i la Geltrú s’estan donant desenes de casos de persones que, pel fet de 
viure en situació d’ocupació precària i no poder presentar cap documentació que 
acrediti la seva residència, estan vivint una situació de bloqueig burocràtic que els 
impedeix empadronar-se. Aquest fet es dóna perquè els serveis destinats a 
l’empadronament de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú no estan fent servir tots els 
instruments que tenen al seu abast. Aquest fet es dóna des de fa mesos. Així doncs, 
l’Ajuntament d’aquesta ciutat ha deixat de fer servir la figura de l’informe policial o la 
inspecció com a instruments per verificar el domicili de les persones que sol·liciten 
l’empadronament.  D’altra banda, s’observa que la tasca de la Regidoria de Serveis 
Socials presenta limitacions a l’hora de gestionar el volum de peticions d’ajuda per 
part de les persones que més estan patint la crisi.  
 
Segons el punt 2.3 de la “Resolució del 16 de març de 2015, de la Subsecretaria de 
Presidència del Govern d’Espanya, que recull la Resolució del 30 de gener de 2015, 
de la Presidència de l’Institut Nacional d’Estadística i de la Direcció General de 
Coordinació de Competències amb les Comunitats Autònomes i les Entitats Locals, 



 

 

sobre instruccions tècniques als Ajuntaments sobre la gestió del padró municipal”, 
s’estableix que a banda de documentació com el títol de propietat, el contracte 
d’arrendament, o factures de subministrament “el gestor municipal podrá comprobar 
por otros medios (informe de Policía local, inspección del propio servicio, etc.) que 
realmente el vecino habita en ese domicilio, y en caso afirmativo inscribirlo en el 
Padrón”. 
 
Així mateix, la legislació estableix que l’exigència d’aportació de documents té com a 
finalitat comprovar la veracitat de les dades consignades i, en concret, que la 
possibilitat d’exigir el títol que legitimi l’ocupació de l’habitatge no atribueix a les 
administracions locals cap competència per jutjar qüestions de propietat, 
arrendaments urbans o en general de naturalesa jurídico-privada, sinó que té com a 
única finalitat servir d’element de prova per acreditar que, efectivament, el veí o la 
veïna habita en el domicili que ha indicat. 
 
Per tot això, el Ple de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú pren els següents  
 

ACORDS: 
 
“PRIMER. Resoldre de forma urgent, en un termini de no més de trenta dies, totes les 
peticions d'empadronament pendents d’aquelles persones i/o famílies que actualment 
es troben en situació d'ocupació precària, mitjançant informes policials o altres 
recursos administratius, tal com recull el punt 2.3 de la “Resolució de 16 de març de 
2015, de la Subscretaria de Presidència del Govern d’Espanya, que recull la 
Resolució del 30 de gener de 2015, de la Presidència de l’Institut Nacional 
d’Estadística i de la Direcció General de Coordinació de Competències amb les 
Comunitats Autònomes i les Entitats Locals, sobre instruccions tècniques als 
Ajuntaments sobre la gestió del padró municipal.” 
 
SEGON. Que el Departament d’Estadística d’aquest Ajuntament elabori conjuntament 
amb la regidoria de Serveis Socials, en un termini inferior a trenta dies, un protocol 
d’actuació que possibiliti l’empadronament d’aquelles persones que, per la seva 
situació socioeconòmica, no puguin aportar cap tipus de documentació que provi la 
veracitat de les dades aportades respecte al domicili, seguint les instruccions 
marcades en la Resolució citada en el punt primer. Així mateix, aquest protocol ha 
d’incloure les mesures necessàries per a la instal·lació de comptadors socials de llum 
i aigua en el mateix mes de la petició d'empadronament. 
 
TERCER. Crear una comissió de seguiment de la implementació d’aquest protocol, 
de la que en formin part les regidories de Serveis Socials, Habitatge, Seguretat 
Ciutadana, el Departament d’Estadística, una persona representant de cada grup 
municipal, la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca, i les plataformes i moviments 
socials que es considerin oportunes.  
 
QUART. Elaborar un informe mensual de les peticions d'empadronament, 
diferenciant els casos d'ocupació precària, que serà lliurat a tots els grups municipals 
per tal de poder fer seguiment d’aquests casos. 
 



 

 

CINQUÈ. Informar d’aquests acords a les plataformes i moviments socials en defensa 
del dret a l’habitatge, així com a les entitats i persones que estiguin relacionades amb 
els acords d’aquesta moció.” 
 
En aquesta moció hi ha la intervenció pública de la Sra. FÀTIMA IBRAHIMI LÓPEZ, 
en representació de l’ATENEU VILANOVÍ. 
 
Després del debat corresponent es vota la moció, amb votació separada dels seus 
punts. 
  
VOTACIÓ PUNTS 1, 4 i 5: 
 
S’aproven per unanimitat dels presents amb 23 vots a favor (5 vots de CiU, 5 vots del 
PSC, 5 de la CUP, 4 d’ERC, 1 de C’s, 1 de SOM VNG, 1 del PP i el vot de la Sra. 
Carmen Reina, com a regidora no adscrita). 
 
VOTACIÓ PUNTS 2 i 3: 
 
 Vots a favor: CUP (5), ERC (4), C’s (1) i SOM VNG (1) = 11 vots   
 Vots en contra: CiU (5) i PSC (5) = 10 vots 
 Abstencions: PP (1) i Sra. Carmen Reina = 2 vots 

 
La moció s’aprova en la seva totalitat. 
 
 

Grup Municipal d’ERC 
 

 22. MOCIÓ DE RECONEIXEMENT I SUPORT A LA TASCA DE 
L’ASSOCIACIONISME EDUCATIU. (EXP. 46/2016-eMOC) 

 
 
Aquesta moció es retira de l’ordre del dia. 
 
 
 

 23. MOCIÓ PER ESTUDIAR I REVISAR LES MESURES ESTABLERTES 
PER FOMENTAR EL CIVISME I LA CONVIVÈNCIA A VILANOVA I LA 
GELTRÚ. (EXP. 47/2016-eMOC) 

 
El Ple del 19 de gener 2015 va aprovar una Ordenança de Mesures per Fomentar el 
Civisme i la Convivència a Vilanova i la Geltrú. Aviat farà dos anys i no es percep cap 
canvi significatiu ni coneixem que s’hagi fet públic cap informe amb indicadors dels 
resultats de les mesures que s’han pres durant aquest temps. Continuem observant, 
veient i rebent manifestacions contínues d’actes incívics que afecten i denigren l’espai 
públic: pintades damunt els vidres de les cartelleres amb els plànols de la ciutat, 
guixades als indicadors que senyalitzen els senders, brutícia en els edificis i elements 
patrimonials, en els arbres i el deteriorament d’altres elements de les places, els 
parcs o espais públics, que segons l’article 5 de l’Ordenança esmentada, tenen a 
veure amb el civisme i la convivència ciutadana fent referència a les actituds, els 



 

 

comportaments, les pràctiques i les accions de les persones (?!) en l’espai comú i 
col·lectiu. Tothom coneix i pot testimoniar nombrosos exemples d’espais malmesos 
per comportaments incívics en tots els barris de la ciutat i rodalies. Hi ha mostres 
d’incivisme que no tenen nom. Són actes reiterats i coneguts dins i fora de la ciutat. A 
la rambla Principal veiem massa sovint bicicletes que circulen amb conductors que 
actuen com si fossin els amos del tros, posant en perill persones que són vulnerables. 
Al litoral veiem com la brutícia i la deixadesa continuen escampant-se. És intolerable 
la manca de respecte amb l’equilibri de la naturalesa d’alguns conciutadans que 
deixen bosses de plàstic, residus i tota mena de brutícia allà on han tingut el plaer de 
gaudir d’una afició tan noble com la pesca. Malauradament n’hi ha tants d’exemples! 
 
De l’incivisme, n’hem parlat en algunes comissions informatives i, des del nostre punt 
de vista, el tema no s’ha tractat encara amb la fermesa i el rigor necessaris. 
Presentem aquesta moció perquè creiem que cal afrontar seriosament i sense més 
demora aquesta situació i fomentar la convivència i el civisme des de la participació i 
l’activisme constants. El tema és ampli, no ha de ser tractat només des de 
l’administració. Creiem que cal comptar amb la cooperació, l’impuls i les aportacions 
de tots els agents de la ciutat: econòmics, educatius, esportius, associatius, etc., per 
aconseguir consensuar un conjunt de normes de conducta que conformin una cultura 
de convivència pacífica i solidària, fonamentada en el respecte i l’interès per tot allò 
que és col·lectiu. 
 
Per tot el que hem exposat, aquest Ple de l’Ajuntament  
 

ACORDA: 
 
“PRIMER. Donar a conèixer i revisar l’Ordenança de Mesures per Fomentar el 
Civisme i la Convivència a Vilanova i la Geltrú, que es va aprovar el 19 de gener de 
2015, en Comissió Informativa. 
 
SEGON. Convocar una sessió inicial de treball amb tots els agents de la ciutat per 
presentar l’Ordenança, revisar-la, recollir totes les aportacions i planificar les 
actuacions acordades. 
 
TERCER. Dotar de pressupost les accions formatives, educatives o pedagògiques 
que així ho requereixin. 
 
QUART. Definir i aprovar un pacte de ciutat a favor del civisme i la convivència a 
favor del bé comú, la solidaritat i la cooperació cívica. 
 
CINQUÈ. Fer conèixer a la ciutadania els treballs, les mesures i l’execució de les 
accions que es despleguin a partir de l’aprovació d’aquesta moció, fins al final 
d’aquesta legislatura, per impulsar el civisme i la convivència a Vilanova i la Geltrú.” 
 
 
Es vota la moció, la qual s’aprova amb el resultat següent: 
 
   Vots a favor:     CiU (5), PSC (5), ERC (4), C’s (1), PP (1) i Sra. Carmen  

      Reina = 17 vots  



 

 

   Vots en contra: CUP = 5 vots 
   Abstencions:    SOM VNG = 1 vot 
 
 

Grups Municipals d’ERC i la CUP, amb el suport de SOM VNG 
 

24. MOCIÓ SOBRE ELS CRIMS CONTRA LA HUMANITAT COMESOS PER 
LA DICTADURA FRANQUISTA. (EXP. 48/2016-eMOC) 

 
El cop cívic-militar del 18 de juliol de 1936, encara que parcialment frustrat per causa 
de la vaga general que el va aturar a molts dels principals centres urbans i poblacions 
de l’estat, acabaria desembocant en una llarga guerra civil que guanyarien les forces 
feixistes. La seva victòria va suposar des del primer moment la deposició, 
empresonament i eliminació de les legítimes autoritats electes –locals, autonòmiques, 
estatals– de la II República. L’Alzamiento Nacional, que va comptar amb el suport de 
l’Alemanya nazi i la Itàlia feixista, va tenir com a objectiu la repressió contra totes 
aquelles persones, grups i organitzacions socials, polítiques, sindicals i culturals 
contràries a la ideologia nacionalcatòlica, espanyolista, feixista i reaccionària que 
inspirava als colpistes, mitjançant una violència i un terror implacables. 
 
El cop d’estat i la guerra van donar origen a una dictadura que de forma sistemàtica 
va vulnerar els més elementals drets humans i llibertats durant quaranta anys: infants 
robats, desenes de milers de persones afusellades, desaparegudes, violacions 
sistemàtiques de dones, exili massiu fugint de la marginació social i la persecució 
política, treballs forçats en règim d’esclavatge, batallons de treballadors, desenes de 
milers de persones detingudes, maltractades, torturades i empresonades; una fam 
planificada i gestionada com a instrument de control i repressió, centenars de milers 
de persones vigilades; famílies i comunitats senceres destruïdes, a més de llengües i 
cultures perseguides. 
 
Les xifres actuals, encara no definitives, a les quals ha arribat la investigació històrica 
són de 180.000 executats pel franquisme entre 1936 i 1945 sense comptar els 
centenars de milers de persones desaparegudes. Gran part de les execucions 
responen a una acurada planificació prèvia, d’acord amb als sectors civils i militars 
contrarevolucionaris de cada poble. El mateix succeeix amb les nombroses penes de 
presó dictades en consells de guerra i judicis sumaríssims, quelcom que vindria 
propiciat pel manteniment oficial de l’estat de guerra fins l’any 1948. La proliferació i 
la massificació dels camps de concentració i de les presons convertiren el sistema 
penitenciari en la pedra angular d’un engranatge repressiu amb batallons de 
treballadors i un sistema de redempció de penes mitjançant el treball forçat. És per 
això que la repressió i l’explotació laboral es van complementar beneficiant, no només 
a l’estat, sinó també a particulars i empreses vinculades al bàndol feixista que farien 
ús d’aquesta mà d’obra forçada. 
 
Vilanova i la Geltrú no va ser aliena a aquesta repressió. Els estudis realitzats pel 
projecte Tots els Noms de l’Institut d’Estudis Penedesencs, ha documentat que en els 
primers anys del règim Franquista 212 persones van ser objecte de judicis militars 
sumaríssims, en els quals es van condemnar una trentena de persones a la pena de 
mort. Segons el llibre “La repressió franquista al Garraf”, editat pel propi IEP, una 



 

 

vintena d’elles van ser executades, i la resta va veure commutades les seves penes 
transformades en anys de presó, depuracions i confiscacions. Desenes d’altres 
persones nascudes o residents a Vilanova van patir penes de presó i tancaments en 
camps de concentració, on algunes hi van morir fruit del maltractament, els treballs 
forçats i les epidèmies produïdes per l’amuntegament i una alimentació insuficient.  
 
La repressió sistemàtica també es va practicar contra les entitats i les institucions. En 
definitiva, el règim va implementar una supressió total de llibertats democràtiques i es 
va caracteritzar per una vulneració flagrant de drets humans, així com també una 
repressió racional i planificada que seguia eixos polítics, culturals, laborals, 
econòmics i lingüístics molt clars. Tot allò tenia per fi la imposició d’un pensament 
únic mitjançant el terror, però també del control efectiu dels espais de sociabilitat, els 
mecanismes formatius, els canals d’expressió, la cultura i els mitjans de comunicació. 
 
Crims contra la Humanitat 
 
En els judicis de Nuremberg, on es van jutjar els crims de guerra i contra la Humanitat 
de l’Alemanya nazi, es van fixar els principis vigents en matèria de crims contra la 
Humanitat, que serien definits posteriorment a l’Estatut de la Cort Penal Internacional 
-1998- com aquells actes inhumans greus que es podien «cometre com a part d’un 
atac generalitzat i sistemàtic contra una població civil –amb multiplicitat de víctimes– i 
amb coneixement d’aquest atac». És evident que les greus violacions de drets 
humans perpetrades a partir del cop d’estat de l’any 1936 i de la dictadura a partir de 
1939, entren de ple dins d’aquest concepte de crims contra la Humanitat. Aquests 
delictes tenen com a característica principal la seva imprescriptibilitat, així establerta 
en la Convenció sobre Crims de Guerra i de Lesa Humanitat de 1968, que afirma que 
aquests «son imprescriptibles sigui quina sigui la data en què s’hagin comès». 
 
Per altra banda, la Llei espanyola 46/1977, de 15 d’octubre, d’Amnistia, de cap de les 
maneres pot servir per emparar aquells delictes, tal com s’assenyala a l’Annex I 
d’aquesta moció –“Fundamentos Jurídicos”–, pel que es disposa al Pacte 
Internacional de Drets Civils i Polítics (ONU-1966), la mateixa Constitució espanyola 
(article 10), al Codi Civil (article 1.5), al Codi Penal (Article 607bis), a la Convenció de 
Viena sobre el Dret dels Tractats (adhesió de l’Estat espanyol el 1972), a la Resolució 
de l’Assemblea General de Nacions Unides de 1973, sobre “Identificació, extradició i 
càstig dels culpables de crims de guerra o de crims de lesa humanitat” i els informes i 
resolucions del seu Comitè de Drets Humans de l’ONU, de 2015, oposats a l’aplicació 
d’aquesta Llei d’Amnistia per entendre-la contrària als principis vigents de justícia 
universal. Una situació que, a més a més, ha estat denunciada en repetides ocasions 
per organitzacions com Amnistia Internacional, que va presentar juntament amb la 
Federación Internacional de Derechos Humanos y la Comisión Mexicana para la 
Defensa y Promoción de los Derechos Humanos una nova querella davant la 
Procuraduría General mexicana pels crims del franquisme a principis d’aquest any. 
 
Tal i com va assenyalar en el seu dia el Relator Especial de l’ONU en matèria de 
Drets Humans, Pablo de Greiff, en el cas d’aplicar-se aquesta Llei d’Amnistia, això 
caldria fer-ho un cop determinats els fets, responsabilitats i penes corresponents; és a 
dir, en cas de poder ser aplicada hauria de ser-ho a posteriori, un cop jutjats els fets, 
però mai a priori, sense donar peu a cap mena de responsabilitat. 



 

 

 
La “querella argentina” i l’aplicació de la justícia universal 
 
En l’àmbit internacional, la Justícia argentina (Juzgado Nacional en lo Criminal y 
Correccional no. 1, de Buenos Aires) ha obert una causa per crims contra la 
Humanitat perpetrats per la dictadura franquista en la qual s’han dictat fins a la data 
més de vint ordres d’extradició contra vuit exministres franquistes (Rodolfo Martín 
Villa, entre altres) i diversos policies, guàrdies civils, militars, jutges... A desgrat 
d’això, l’Audiència Nacional espanyola, desatenent les exigències derivades de 
l’aplicació d’aquestes normes de Justícia Universal, ha rebutjat fins a la data la 
posada en pràctica d’aquestes ordres de detenció i extradició. 
 
En relació amb aquest procediment, són més de cent els ajuntaments de tot l’Estat 
(entre ells, Pamplona i Vitòria) i alguns de Catalunya, com el de Tarragona, així com 
també diversos parlaments (Catalunya, Astúries, Andalusia, País Basc) que han 
donat suport i s’han adherit a la querella. 
 
En aquesta direcció, amb la proposta d’Acord que avui presentem, es tracta 
d’aprofundir en aquesta tasca per promoure un relat públic corresponent amb la 
veritable dimensió d’aquests fets, recuperar la veritat, la justícia i la reparació en 
relació amb els crims comesos a la nostra ciutat, Vilanova i la Geltrú, ja que és a 
aquest nivell on les grans xifres d’assassinats, desapareguts, empresonats i exiliats... 
es concreten i prenen cos en noms i cognoms, en relats personals, en proves 
tangibles, en memòries per rescatar, en responsabilitats individualitzades. 
 
És per això que aquest Ple de l’Ajuntament  
 

ACORDA: 
 
“PRIMER. Aquesta Corporació municipal interposarà una querella criminal davant 
dels Jutjats d’Instrucció de Vilanova i la Geltrú per tal que s’investiguin els crims 
contra la Humanitat comesos per la dictadura franquista que van afectar els veïns i 
veïnes d’aquest municipi, es determinin les circumstàncies en què van ser perpetrats, 
quins van ser els seus responsables directes i immediats i, en el seu cas, es 
procedeixi a la seva imputació, processament, judici i condemna, i s’acorda iniciar, en 
col·laboració amb els grups i associacions de memòria històrica i tots els grups, 
entitats i ciutadans en general que s’hi vulguin sumar, els treballs per a la preparació 
d’aquests procediments, consistents bàsicament en la consolidació del relat de fets 
procedint a la recollida de testimonis i qualsevol altre tipus de documentació, així com 
aprofundint en l’argumentació que ja s’aporta com a base d’aquesta declaració. 
 
SEGON. Informar semestralment en Comissió Informativa i a la Comissió de la 
Memòria Històrica dels avenços relacionats amb la interposició de la referida querella.  
 
TERCER. L’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú tindrà cura que la senyalització de la 
Ruta de Defensa de Costes a la vila es mantingui en bones condicions. 
 
QUART. Traslladar aquest acord al Juzgado Nacional de lo Criminal y Correccional 
Federal de Buenos Aires, República Argentina, a càrrec de la jutgessa María Servini 



 

 

de Cubría, per tal que tingui els efectes que procedeixin en la Querella 4591/2010, 
anomenada “N.N. por genocidio y/o crímenes de lesa humanidad cometidos en 
España por la dictadura franquista”. Igualment, traslladar el contingut d’aquests 
acords al Memorial Democràtic de la Generalitat de Catalunya i a l’Institut d’Estudis 
Penedesencs.” 
 

ANNEX 1 
FUNDAMENTOS JURÍDICOS  

 
Los crímenes contra la humanidad en el derecho internacional 

 
En los juicios de Nüremberg, realizados para juzgar el genocidio nazi, se definieron 
los crímenes contra la humanidad como el “asesinato, exterminio, esclavitud, 
deportación y cualquier otro acto inhumano contra la población civil, o persecución 
por motivos religiosos, raciales o políticos, cuando dichos actos o persecuciones se 
hacen en conexión con cualquier crimen contra la paz o en cualquier crimen de 
guerra”. 
 
Concretando lo anterior, el Estatuto de la Corte Penal Internacional (Roma, 17 de julio 
de 1998), estableció que estos crímenes están formados por distintos tipos de actos 
inhumanos graves que suponen “la comisión como parte de un ataque generalizado o 
sistemático contra una población civil –multiplicidad de víctimas- y con conocimiento 
de dicho ataque”. 
 
Los actos inhumanos definidos expresamente en este Estatuto son los de asesinato, 
exterminio, esclavitud, deportación o traslado forzoso de población, encarcelamiento, 
tortura, violación, esclavitud y abusos sexuales, persecución de un grupo o una 
colectividad con identidad propia fundada por motivos políticos, raciales, nacionales, 
étnicos, culturales, religiosos, desaparición forzada de personas, apartheid y otros 
actos inhumanos de carácter similar que causen intencionadamente grandes 
sufrimientos o atenten gravemente contra la integridad física o la salud mental o 
física. 
 
La característica principal de estos crímenes es su naturaleza imprescriptible, tal 
como ha sido recogido en la Convención sobre Crímenes de Guerra y Crímenes de 
Lesa Humanidad, de 26 de noviembre de 1968, que señala en su artículo 1 que estos 
delitos “…son imprescriptibles cualquiera que sea la fecha en que se hayan 
cometido”. 
 
A estos efectos, es indiscutible que tanto el golpe militar-fascista de julio de 1936, por 
el que se depuso a las legítimas autoridades electas (locales, autonómicas, estatales) 
como los crímenes cometidos en las décadas siguientes de feroz dictadura  y 
represión, entran de lleno dentro de la caracterización de crímenes contra la 
humanidad antes referidos. 
 
En efecto, el citado golpe de Estado, apoyado por la Alemania nazi y la Italia fascista, 
tuvo por objeto la represión política y supresión física de todas aquellas personas y 
grupos políticos, sociales y culturales contrarios a la ideología nacional-católica-



 

 

fascista que inspiró a los golpistas.  La Dictadura posterior supuso la vulneración 
sistemática de los derechos humanos durante décadas: centenares de miles de 
personas fueron asesinadas y desaparecidas; otras tantas padecieron exilio y 
trabajos forzados en régimen de esclavitud; decenas de miles fueron detenidas, 
torturadas y encarceladas; las lenguas y culturas nacionales resultaron perseguidas; 
las libertades democráticas anuladas… En resumen, tal como se ha señalado, un 
auténtico crimen contra la humanidad. 
 

Vigencia en el Estado español de las normas de Derecho Internacional 
relativas a los crímenes contra la humanidad 

 
Según alguna opinión, la normativa citada no sería de aplicación en el Estado 
español a los crímenes cometidos como consecuencia del golpe de estado fascista 
del 18 de julio de 1936 y la Dictadura posterior.  De acuerdo con la misma, existen 
obstáculos jurídicos insalvables –Ley 46/1977, de 15 de octubre, de Amnistía- que 
impiden aplicar esos principios universales a estos hechos.  Sin embargo es preciso 
afirmar precisamente lo contrario: nada se opone a la misma. 
 
En primer lugar, porque ninguna ley, práctica o decisión política o judicial puede 
amparar crímenes contra la humanidad de acuerdo con las más elementales reglas 
del derecho internacional relativas a los derechos humanos.  Pero es que, además, 
cuando aquella Ley de Amnistía fue promulgada, el Estado español ya había suscrito, 
ratificado y publicado –abril de 1977- el Pacto Internacional de Derechos Civiles y 
Políticos aprobado por la ONU. 
 
Este Convenio internacional, que convirtió en obligatorios los derechos recogidos en 
la Declaración Universal de Derechos Humanos, establece en su artículo 15.2 que 
nada impedirá el juicio y la condena por actos u omisiones que en el momento de 
cometerse fueran delictivos según los principios generales de derecho reconocidos 
por la comunidad internacional, tal como sucede en el caso presente. 
 
Por su lado, la Constitución española establece en su artículo 10 que “las normas 
relativas a los derechos fundamentales –en nuestro caso el de acceso a la Justicia- y 
a las libertades fundamentales que la Constitución reconoce se interpretarán de 
conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos y los tratados y 
acuerdos internacionales sobre las mismas materias ratificados por España”.  
Redundando en este extremo, su artículo 96 señala que “Los tratados internacionales 
válidamente celebrados, una vez publicados oficialmente en España, formarán parte 
del ordenamiento interno”. 
 
En igual sentido, el artículo 1.5 del Código Civil establece la aplicación directa de las 
normas jurídicas contenidas en los tratados internacionales una vez publicados en el 
Boletín Oficial del Estado. 
 
Por otro lado, la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, a la que el 
Estado español se adhirió el 2 de mayo de 1972, establece en su artículo 26: “Todo 
tratado en vigor obliga a las partes y debe ser cumplido por ellas de buena fe” y en su 



 

 

artículo 27: “Una parte no podrá invocar las disposiciones de su derecho interno 
como justificación del incumplimiento de un tratado”. 
 
En cuanto a la obligación por parte de la justicia española de juzgar los hechos que 
comentamos, la Resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas de 3 de 
diciembre de 1973 sobre los “Principios de Cooperación Internacional en la 
identificación, extradición y castigo de los culpables de crímenes de guerra o de 
crímenes de lesa humanidad” establece en su artículo 5 que los responsables de 
estos crímenes deben ser juzgados preferentemente en los países en los que los 
cometieron. 
 
Por ello, pretender que la existencia de la Ley de Amnistía de 1977 impide juzgar los 
delitos derivados del golpe de estado fascista de julio de 1936, supone transgredir de 
forma flagrante los principios generales del derecho internacional y, en lo concreto, 
vulnerar pactos internacionales de obligado cumplimiento suscritos antes de que 
aquella fuera promulgada, razón por la cual no puede impedir dicha ley las acciones 
judiciales tendentes a la investigación de los crímenes cometidos por el franquismo. 
 
Repetimos a estos efectos lo ya señalado al principio: estos delitos “…son 
imprescriptibles, cualesquiera que sea la fecha en que se hayan cometido” (artículo 1, 
Convención sobre imprescriptibilidad de Crímenes de Guerra y Crímenes de Lesa 
Humanidad de 26 de noviembre de 1966). 
 
A estos efectos, resulta curioso comprobar como la Justicia española, en aplicación 
de este mismo Derecho Penal Internacional y de Derechos Humanos, ha investigado 
crímenes contra la humanidad cometidos en otros países (Chile, Argentina, 
Guatemala…, casos Pinochet, Cavallo, Scilingo, …), incluso a pesar de la existencia 
en los mismos de leyes de “punto final” similares a la Ley de Amnistía española y, sin 
embargo, mediante argumentos insostenibles que contradicen su propia doctrina, ha 
cerrado sus puertas –hasta la fecha- a la aplicación de estos principios universales en 
el Estado español. 
 
Pero es que, tal como señaló en su día el Relator Especial de la ONU para los 
Derechos Humanos, Pablo de Greiff, incluso en el supuesto de que pudiera admitirse 
la validez y vigencia de esta ley, “la amnistía determinará en general la extinción de la 
responsabilidad criminal derivada de las penas impuestas o que se pudieran 
imponer”, lo cual exige que, de entender aplicable la misma, esto debería hacerse 
una vez determinados los hechos, las responsabilidades y las penas 
correspondientes en el marco de una investigación criminal; es decir, tendría que ser 
aplicada a posteriori, una vez juzgados los hechos, y no a priori, sin dar pie a la 
determinación de responsabilidad alguna. 
 
La “querella argentina” y la actuación del Comité de Derechos Humanos 

de la ONU en relación a los crímenes del franquismo 
 

En aplicación de las normas relativas a la justicia universal y crímenes contra la 
humanidad, la Justicia argentina abrió en su día un procedimiento en el Juzgado 
Nacional en lo Criminal y Correccional nº 1, de Buenos Aires.  El mismo es 



 

 

consecuencia de la querella presentada ante esa jurisdicción por distintas víctimas 
del franquismo y asociaciones vinculadas a la memoria histórica.  A esta querella se 
han incorporado posteriormente muchos otros querellantes, familiares de niños/as 
robados, ex presos y presas políticas, víctimas del trabajo esclavo, sindicalistas,… 
 
Derivado de esta querella, la Jueza instructora María Servini de Cubría ha dictado 
hasta la fecha más de veinte órdenes de detención y extradición contra ocho ex 
ministros franquistas (Martín Villa, Utrera Molina, Fernando Suárez,…), un ex capitán, 
nueve ex policías y guardias civiles, dos antiguos jueces, un ginecólogo, un 
abogado,…  A pesar de ello, la Audiencia Nacional española, desatendiendo las 
exigencias derivadas de la aplicación de las normas relativas a la justicia universal, 
ha rechazado hasta la fecha la puesta en práctica de estas órdenes de detención y 
extradición. 
 
En el ámbito institucional, alrededor de cien Ayuntamientos han mostrado 
posteriormente su adhesión y apoyo a esta querella (Pamplona-Iruñea, entre ellos), 
así como distintos Parlamentos autonómicos: Asturias, Catalunya, Andalucía, 
Comunidad Autónoma Vasca,… En el mismo sentido, varias decenas de 
organizaciones sociales (sindicatos,…) y de memoria histórica, se han personado 
como nuevos querellantes en el procedimiento abierto en Argentina, haciendo que 
este crezca cada vez más. 
 
En éste mismo ámbito internacional debe mencionarse el constante trabajo llevado a 
cabo en la propia ONU en relación con los crímenes del franquismo.  Así, en el 
extenso Informe elaborado por Pablo de Greiff, Relator Especial del Consejo de 
Derechos Humanos de la ONU sobre la “promoción de la verdad, la justicia, la 
reparación y las garantías de no repetición”, de fecha 22 de julio de 2014, se afirma 
en su “Resumen” que: 
 

“La Guerra Civil española y los cuarenta años de dictadura que le siguieron 
dejaron un saldo colosal de víctimas de violaciones graves de los derechos 
humanos y del derecho humanitario, incluyendo ejecuciones, tortura, 
detenciones arbitrarias, desapariciones, trabajo forzado de presos, o exilio, 
entre otros.” 
 

A estos efectos, su apartado VII, relativo a “Conclusiones y recomendaciones”, 
reclama en su último punto referido a la “Justicia”: 
 

“q) Valorar las alternativas y privar de efecto las disposiciones de la Ley de 
Amnistía que obstaculizan todas las investigaciones y el acceso a la 
justicia sobre violaciones graves de los derechos humanos cometidas 
durante la Guerra Civil y el franquismo; 
 
s) Asegurar la colaboración de la justicia española con procedimientos 
judiciales en el exterior y tomar medidas contra el debilitamiento del 
ejercicio de la jurisdicción universal por parte de tribunales españoles.” 

 
Por su parte, el propio Comité de Derechos Humanos de la ONU, tras haber valorado 
las respuestas dadas por el Estado español a las cuestiones planteadas por la 



 

 

Delegación del propio Comité, aprobó en fecha de 29 de junio de 2015 sus 
“Observaciones finales sobre el sexto informe periódico sobre España”.  En las 
mismas, en su apartado 21, referido a “Violaciones a los derechos humanos del 
pasado”, se señala: 
 

“El Comité expresa y reitera su preocupación (CCPR/C/ESP/CO/5, parr. 9) 
por la posición del Estado parte de mantener en vigor la Ley de Amnistía 
de 1977, que impide la investigación de las violaciones de los derechos 
humanos del pasado, en particular los delitos de tortura, desapariciones 
forzadas y ejecuciones sumarias… 
 
El Comité reitera su recomendación en el sentido de que se derogue la Ley 
de Amnistía o se la enmiende para hacerla plenamente compatible con las 
disposiciones del Pacto.  El Estado parte debe impulsar activamente las 
investigaciones respecto de todas las violaciones a los derechos humanos 
del pasado.  El Estado parte debe velar porque en estas investigaciones se 
identifiquen a los responsables, se los enjuicie y les impongan las 
sanciones apropiadas, proporcionales a la gravedad de los crímenes y se 
repare a las víctimas…” 
 

CONCLUSIÓN 
 
De todo lo expuesto, en resumen, se deduce lo siguiente: 
 
a)  El golpe de estado perpetrado en julio de 1936, junto con las décadas posteriores 

de dictadura i represión, conllevaron la práctica de crímenes contra la humanidad. 
 
b)  Tales crímenes, por su propia naturaleza, y en aplicación de las normas de justicia 

universal vigentes en estos casos, son imprescriptibles. 
 
c)  La Ley de Amnistía de 1977 no puede estar por encima y anular lo dispuesto en la 

normativa internacional de aplicación. 
 
d)  En cualquier caso, aún cuando se entendiese vigente, ésta debería aplicarse a 

posteriori, una vez juzgados los hechos delictivos, y no a priori, sin dar pie a la 
determinación de responsabilidad alguna. 

 
e)  Todas las instituciones del Estado español (políticas, judiciales,…) vienen 

obligadas a actuar conforme a lo anterior a fin de investigar y juzgar los crímenes 
contra la humanidad cometidos por el franquismo. 

 
 
Es vota la moció, la qual s’aprova amb el resultat següent: 
 
  Vots a favor:    CiU (5), PSC (5), CUP (5), ERC (4), C’s (1),  
     SOM VNG (1) i Sra. Carmen Reina = 22 vots 
  Vot en contra: PP = 1 vot 
 



 

 

 
Grups Municipals del PSC i CiU 

 
 25. MOCIÓ EN SUPORT DE LA PLATAFORMA “TRANS*FORMA LA 

SALUT” PER A UN NOU MODEL DE SALUT. (EXP. 49/2016-eMOC) 
 
La plataforma “Trans*Forma la Salut” està formada per diferents entitats i 
associacions catalanes i persones independents, entre d’altres: 
 

• Associació Trans* Generem  
• ACATHI-Migrants LGTB (Associació Catalana per a  la Integració 

d’Homosexuals, Bisexuals i Transsexuals  Immigrants)  
• ATC (Associació transsexual Catalunya)  
• Chrysallis Catalunya (Associació de familiars de menors trans)  
• Joves Trans de Barcelona 

 
Aquest col·lectiu treballa pel seu reconeixement en igualtat a la nostra societat. En 
aquest sentit, proposen un canvi en el model sanitari que comporti la lluita contra 
l’estigma; el canvi de concepte de tutela pel d’acompanyament; el respecte de totes 
les identitats dins de la diversitat Trans; la formació i sensibilització dels i de les 
professionals de la salut i l’educació; l’assessorament i informació per prendre 
decisions lliures sobre els possibles tractaments i les intervencions quirúrgiques; 
agilitar les llistes d’espera; l’acompanyament psicoterapèutic; serveis descentralitzats 
amb criteris de transparència i la participació de representants del col·lectiu en el 
disseny d’estratègies i polítiques de salut. 
 
Acompanyen la seva reivindicació amb un decàleg: 
 

1. Existeixen altres condicions de gènere més enllà del binarisme que estructura 
la societat occidental actual: home/dona. La condició trans* no és una 
patologia, és una condició tan antiga com l’ésser humà que ha enriquit totes 
les societats que l’han considerat respectat com actiu. 

 
2. Entre els drets humans bàsics es troba el dret a l’autodeterminació i al lliure 

desenvolupament personal, que inclou la identitat de gènere. Cadascú 
construeix aquesta identitat lliurement i ha de ser reconeguda i respectada per 
la societat i l’administració, que a més ha de vetllar-la. La transfòbia, és a dir, 
l’atac o prejudici contra la llibertat d’identitat de gènere, ha de ser perseguida.  

 
3. S’ha de protegir la llibertat de les persones menors d’edat (de 0 a 18 anys) per 

desenvolupar-se sense condicions de gènere. Respectant la seva identitat, 
prevenint la violència de gènere, incloent referents positius d’identitats 
diverses en la seva educació. 

 
4. El model sanitari d’atenció a les persones trans* ha de ser no patologitzador i 

desmedicalitzat. Ha d’acompanyar l’individu respectant els seus tempos i 
proporcionar-li instruments (com poden ser acompanyament psicològic, 



 

 

tractaments hormonals, operacions...) per ajudar-lo en la construcció de la 
seva identitat de gènere, sempre respectant les seves decisions.  

 
5. L’accés a aquests recursos sanitaris ha de ser lliure i universal, sense 

condicions. L’administració no pot ni obligar (e.g. en el cas de nadons 
intersex) ni negar (e.g. negant la condició de trans* amb un diagnòstic) l’ús 
d’algun d’aquests recursos.  

 
6. Tot el personal de l’administració que hagi de tractar amb persones trans* ha 

de rebre formació específica de sensibilització. En particular els professionals 
del sistema sanitari, que a més han de tenir coneixements sobre la diversitat 
de gènere i dels processos de transició.  

 
7. Els membres del col·lectiu són actius indispensables per a la creació, 

desenvolupament i avaluació de qualsevol projecte que tingui a veure amb el 
col·lectiu, ja sigui en matèria de salut, educació, mitjans, etc.  

 
8. Dintre del col·lectiu hi ha sectors especialment estigmatitzats i maltractats que 

han de comptar amb una atenció i suports específics: persones grans, 
menors, persones privades de llibertat, amb diversitat funcional, persones 
migrades (també de sol·licitants d’asil), persones a l’entorn del treball sexual, 
persones amb malalties cròniques (VIH, afectació de salut mental, etc.), 
persones sense recursos econòmics o suport familiar, víctimes de tracta, 
persones que pertanyen a ètnies minoritàries, persones que es visibilitzen en 
comunitats religioses, i altres.  

 
9. Igualtat efectiva a l’accés a una vida digna garantint l’accés al mercat laboral 

en igualtat d’oportunitats, per exemple afavorint l’eliminació de l’opinió 
distorsionada i negativa que es té de les persones trans*.  

 
10. Com a col·lectiu estigmatitzat, estereotipat i “folkloritzat”, els mitjans de 

comunicació tenen l’obligació de donar-ne més visibilització i que sigui 
responsable, veraç i positiva. 
 

Aquest Ple de l’Ajuntament vol donar suport a les reivindicacions de la Plataforma 
“Trans*Forma la Salut” i per això  

ACORDA: 
 
“PRIMER. Donar suport a les reivindicacions descrites de la Plataforma Trans*Forma 
la Salut. 
 
SEGON. Donar suport al “Decàleg” descrit en la moció.  
 
TERCER. Traslladar el contingut d’aquesta moció al Govern de la Generalitat, al 
Departament de Salut i al Parlament de Catalunya.  
 



 

 

QUART. Traslladar el contingut d’aquesta moció al Ministeri de Sanitat, Serveis 
Socials i Igualtat.” 
 
En aquesta moció hi ha la intervenció pública de la Sra. LINA MULERO, en 
representació de la Plataforma “Trans*Forma la Salut”. 
 
Després del debat corresponent es vota la moció, la qual s’aprova per unanimitat dels 
presents, amb un total de 23 vots a favor (5 vots de CiU, 5 del PSC, 5 de la CUP, 4 
d’ERC, 1 de C’s, 1 de SOM VNG, 1 del PP i el vot de la Sra. Carmen Reina, com a 
regidora no adscrita). 
 
 

PREGUNTES 
 

 
26. Preguntes de la CUP: 

� Sobre la modificació dels estatuts del Consorci Urbanístic per al 
desenvolupament de l’Eixample Nord. 

� Sobre l’acord de 2013 entre el govern i la propietat de la finca de 
l’interior d’illa entre les rambles de Joan Baptista Pirelli, passeig del 
Carme i rambla de Lluís Companys. 

 
 

27. Pregunta de C’s sobre el compliment dels informes tècnics de la façana de 
l’Ajuntament. 

 
 
28. Preguntes de SOM VNG: 

� Sobre els canvis de qualificació urbanística de la finca de l’empresa 
Ninglee, SL a l’interior de l’illa delimitada per la rambla de Joan Baptista 
Pirelli, passeig del Carme, rambla de Lluís Companys i l’Eixample de 
Mar. 

� Quines han estat les accions que el govern municipal ha realitzat per fer 
front a la problemàtica del tancament del pas sota la via de l’estació 
d’ADIF i quines accions té previstes després del darrer tancament. 

 
 
29. Preguntes d’ERC: 

� Sobre la conservació del patrimoni històric. 

� Sobre la constitució de comissions d’estudi i debat.  (es retira) 
 

 
 

 

 



 

 

RESPOSTA PREGUNTES PRESENTADES PER ESCRIT 
 

Grup Municipal de la CUP (58) 
 
18 de juliol de 2016 
 
Preguntes sobre les actuacions realitzades pel RED BAR a les rodalies del seu 
establiment. 
 
L’empresa ha sol·licitat permís a l’Ajuntament per a les següents actuacions? 
 
En data 15 de setembre del 2016 rebem l’informe jurídic sobre la titularitat de l’espai 
situat davant del Red Bar a l’avinguda d’Eduard Toldrà. L’esmentat informe ens indica 
que la titularitat d’aquest espai es públic. 
 
1.  Treure les pilones que delimitaven l’aparcament posterior dels blocs amb la 

plaça i utilitzar-les per delimitar un tros de vorera que van construir en 
l’esmentat aparcament i per a la qual tampoc se sap si van sol·licitar permís. 

 
Es procedirà a regularitzar en bé de l’interès general d’aquest espai tots els elements 
de mobiliari urbà, senyalització horitzontal i vertical que han estat construïts, 
modificats o eliminats, tenint en compte la convivència dels veïns de la zona i dels 
negocis existents. Aquesta regularització de l’espai, en base a un disseny del 
departament de projectes, contempla les pilones, que seran recol·locades o 
eliminades si el projecte ho contempla. El personal de la brigada portarà a terme els 
canvis pertinents. 
 
2.  Col·locació de cartells a la cara interior de la tanca dels blocs Olià, 

senyalitzant l’aparcament del supermercat Spar, amb el qual han fet un 
acord per utilitzar per als seus clients. 

 
Donat que no disposaven d’autorització, en data 21 de juliol de 2016 se’ls va notificar 
la retirada dels cartells publicitaris que havien col·locat sense llicència, advertint-los 
que en cas que en tornessin a col·locar serien sancionats. L’equip de senyalització ha 
retirat la major part dels cartells detectats a la via pública. 
 
3.  Col·locació de cartells, tant publicitaris com de senyalització d’accessos, a 

la cara exterior de la tanca dels blocs Olià, en diversos punts de la tanca del 
propi supermercat i en la seva pròpia façana lateral. 

 
Estan sent retirats per l’equip de senyalització. 
 
4.  Excavació de dues rases per a la instal·lació de columnes de suport de 

cartell publicitari a la vorera del carrer interior dels blocs, que encara no 
s’han col·locat (fa més de dos mesos), ni tamopc s’han tapat els forats. 

 
En data 18 d’abril de 2016 GONDEN RICH, SL, va presentar llicència per fer: 
 



 

 

1.  Una obertura d’un forat de 2 m. al mur existent situat al carrer de Josep Juliachs, 
per a pas de vianants, des de la zona comunitària a la vorera del carrer Josep 
Juliachs, pavimentació amb formigó i senyalització de pas de vianants.  

 
2.  Sanejament i reforços estructurals de tanca perimetral de separació paral·lela 

amb el carrer de Josep Juliachs. 
 
3.  Pintar a dues cares la tanca perimetral. 
 
4.  Ampliació de la tanca publicitària existent de 3x3 m., col·locació de 2 ut. IPN de 

120x6mm de 6 metres empotrada 1m. de profunditat en dau de formigó, per tal de 
disposar d’una tanca publicitària de 8x8 m. il·luminada. 

 
5.  Col·locació d’una escala d’amplada 1,20 m. de sortida/entrada evacuació de la 

terrassa 2 de l’establiment comercial. 
 
Aquesta llicència va ser denegada per la Junta de Govern Local de data 14 de juny 
de 2016, segons informe tècnic de data 7 de juny, en el que es deixava constància 
que les obres a realitzar es platejaven sobre terrenys que calia considerar-los públics 
donat que existia una cessió de terreny de 2830 m2 aprovada en la sessió plenària de 
data 2 de novembre de 1987. 
 
A la denegació de la llicència la titularitat GOLDEN RICH, SL, ha presentat recurs de 
reposició en data 22 de juliol, que en aquest moment està pendent de resoldre. 
 
5.  Col·locació de càmeres i reflectors apuntats a l’aparcament del supermercat 

Spar, fixats a les façanes dels blocs d’habitatges (amb el seu corresponent 
cablejat) i a una columna d’enllumenat públic. 

 
S’ha fet un requeriment a l’establiment REDBAR, perquè en un termini de tres dies 
des de la seva notificació, retiri totes les càmeres instal·lades, per no haver estat 
sol·licitat i no acollir-se a cap de les normatives vigents. 
 
 
Grup Municipal de C’s (67) 
 
5 de setembre de 2016 
 
EXPONE: 
 
Que anteriormente a la celebración del Pleno municipal del pasado 27 de julio 
de 2016, y ante la presencia de miembros de la Associació Esportiva Pasifae, la 
regidora d’Esports, doña Blanca Albà, tomó posesión de la palabra para 
explicar que, debido a la similitud de aptitudes de las dos entidades que 
optaban al uso de las instalaciones deportivas del Pavelló de les Casernes, el 
correspondiente concurso quedaba declarado desierto. 
 
Que no se permitió intervenir a los grupos municipales. 
 



 

 

Que dicha información no se ha trasladado por ningún medio a los grupos 
municipales, y que todo lo que sabemos es lo que se dijo fuera del orden del 
día, sin acta, y por una nota de prensa del equipo de gobierno. 
 
Que nuestro grupo municipal es conocedor de que previamente se hicieron 
alegaciones por parte de los interesados. 
 
Que como hicimos constar en el Pleno celebrado el mismo 27 de julio, 
consideramos cuanto menos llamativo declarar desierto un concurso en el que 
optan dos entidades. 
 
Que en todo caso, desconocemos los criterios que concluyen que las dos 
entidades que se presentan al concurso obtienen similar puntuación en dicho 
concurso. 
 
SOLICITO: 
 
• Que se nos remitan las bases del concurso y los resultados del mismo, 

incluyendo puntuaciones, mejoras y todo lo que haya influido en el 
resultado final. 
 

• Que se nos remita el decreto u acto administrativo que dote de legitimidad a 
dicha resolución, por la cual queda desierto el concurso público. 

 
Aquest concurs declarat desert fou impugnat per un dels licitadors. El recurs 
presentat ja ha estat informat per secretaria, amb proposta de resolució pendent 
únicament d’adoptar l’acord en una propera Junta. 
 
Quan s’adopti aquest acord i es notifiqui al recorrent, s’enviarà còpia al grup 
municipal de C’s, juntament amb els plecs i l’acord de declarar el concurs desert. 
 
 
Grup Municipal de C’s (68) 
 
5 de setembre de 2016 
 
El Grupo Municipal de C’s EXPONE: 
 
Que en la última semana de junio de este año, a consecuencia de las 
diferencias de criterio del gobierno municipal y la asociación Can Pistraus con 
respecto a la celebración de un festival musical, la entidad mencionada 
anteriormente, convocó como mínimo una concentración, concretamente el 28 
de junio, de la que conservamos vídeo, y al parecer otra concentración días 
después. 
 
Que el gobierno municipal tuvo constancia con antelación de dicha 
convocatoria. 
 



 

 

Que el acto en cuestión se celebró con una rueda de prensa previa, en la que se 
instaló mobiliario para atender a los medios, además de las carteleras 
propagandísticas. 
 
SOLICITO: 
 
• Que se nos informe sobre si se otorgó la correspondiente licencia de 

ocupación de vía pública para la instalación del mobiliario utilizado en dicho 
acto. En caso de respuesta negativa, se nos informe sobre las 
irregularidades de cualquier tipo que pudieran haber cometido por acción o 
por omisión por parte de los responsables municipales. 
 

• Que se nos informe si se llevaron a efecto los trámites requeridos con 
respecto a la delegación del Gobierno para la celebración de dicho acto.  En 
caso de respuesta negativa, que se nos informe sobre las irregularidades de 
cualquier tipo tanto por acción como por omisión por parte de los 
responsables municipales. 

 
L’associació Can Pistraus, com a conseqüència del canvi d’ubicació i de format del 
festival Tingladu per part de l’organització municipal, va convocar, per mitjà de les 
xarxes socials, una concentració ciutadana per reivindicar la continuïtat del festival en 
les mateixes condicions i ubicacions que s’havien realitzat durant les vuit últimes 
edicions. 
 
Pel que fa referència a la corporació municipal, des de la Regidoria de Serveis Viaris 
no es té constància de cap petició d’autorització per part de l’Associació Can Pistraus 
per a desenvolupar l’activitat que es va dur a terme el passat 28 de juny de 2016. 
 
En aquest sentit, no s’ha generat cap tipus de llicència d’ocupació de la via pública, ni 
de llicència d’activitat, ni s’ha facilitat cap tipus de material des de la Unitat de Serveis 
Municipals. 
 
Us informem que, quan algun ciutadà o ciutadana, de forma particular o en 
representació d’alguna entitat, sol·licita al Servei de Protecció de la Seguretat 
Ciutadana, Subdirecció General de Seguretat Interior, del Departament d'Interior de la 
Generalitat de Catalunya, aquests sol·liciten informe a l’Ajuntament pel que fa a 
l’ocupació de la via pública i a les possibles afectacions al trànsit, així com al Cos de 
Mossos d’Esquadra per les possibles repercussions en l’Ordre Públic. 
 
Consultats els arxius, no ens consta cap petició d’informe del Departament d’Interior 
relacionat amb una concentració en la data que indica l’escrit. 
 
Tampoc tenim constància de cap alteració de l’ordre, ni de cap ocupació permanent 
de la via pública. 
 
 
 
 



 

 

Grup Municipal de SOM VNG (69) 
 
6 de setembre de 2016 
 
Demanem que ens donin tota la informació referent als protocols 
d’empadronament a la nostra ciutat, ja siguin els establerts per instàncies 
superiors, ja siguin els elaborats per les tècniques de la casa o qualsevol altre 
protocol que pugui tenir en compte aquest Ajuntament. 
 
Demanem també que, a més de la informació anterior, ens donin 
específicament la informació sobre els procediments que es duen a terme quan 
la petició arriba de persones/famílies que demanen el padró en situació 
d’ocupació precària. 
 
En Marcel·lí Pons i Duat, secretari general de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, 
capital del Garraf, en relació amb  
 
a)  Un escrit presentat pel defensor de la ciutadania de Vilanova i la Geltrú en data 

5.9.2016 la qual duu per títol “Actuació d’ofici sobre els requeriments o protocol a 
seguir per a l’empadronament en el nostre municipi de les persones sense 
sostre”, i concreta una sol·licitud consistent en què li sigui facilitat el document o el 
protocol que s’ha de seguir per a l’empadronament de les persones sense sostre 
o sense domicili fix en el nostre municipi confeccionat pels serveis jurídics 
d’aquest Ajuntament per tal d’analitzar si es nega el dret dels ciutadans a 
empadronar-se; 

 
b)  Una sol·licitud de data 6.9.2016 del Sr. Koldobica Arrizabalaga Martínez, en nom i 

representació del grup municipal Som VNG (núm. de registre 2016022935) en la 
que sol·licita que se li doni tota la informació referent als protocols 
d’empadronament a la nostra ciutat, així com la informació específica sobre els 
procediments que es duen a terme quan la petició és formulada per ciutadans i/o 
famílies en situació d’ocupació precària. 

 
c)  Una moció presentada pels grups municipals de Som VNG i la CUP en el ple 

ordinari del proper dia 3.10.2016 en la que es proposa l’adopció d’un seguit 
d’acords  

 
emet el següent 
 
INFORME 
 
PRIMER.- La legislació bàsica i, per tant, estatal, en matèria d’empadronament és 
l’establerta en la Resolución de 16 de marzo de 2015, de la Subsecretaría, por la que 
se publica la Resolución de 30 de enero de 2015, de la Presidencia del Instituto 
Nacional de Estadística y de la Dirección General de Coordinación de Competencias 
con las Comunidades Autónomas y las Entidades Locales, sobre instrucciones 
técnicas a los Ayuntamientos sobre gestión del padrón municipal (BOE número 71 del 
dia 34.3.2015). 
 



 

 

SEGON.- Aquesta Resolució regula els requisits per procedir a la inscripció d’una 
persona en el padró municipal d’habitants (PMH), així com altres qüestions 
relacionades que afecten als ajuntaments, com a encarregats de la gestió del PMH, 
juntament amb:  
 
a)  La Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local (LRBRL), que 

regula les competències de l’Alcalde i del secretari de l’Ajuntament. 
 
b)  El Reglament de població i demarcació territorial de les entitats locals aprovat per 

Reial Decret 1690/1986, d’11 de juliol, en la seva nova redacció donada pel Reial 
Decret 2612/1996, de 20 de desembre. 

 
La Resolució de 30 de gener de 2015, publicada per Resolució de 16 de març de 
2015 ve a ser la posada al dia de dues resolucions anteriors de la presidència de 
l’INE; la primera d’1 d’abril de 1997 per la que es dicten instruccions tècniques als 
ajuntaments sobre la gestió i revisió del PMH. I la segona, de 4 de juliol de 1997, per 
la que es dicten instruccions tècniques als ajuntaments sobre actualització del PMH. 
Aquesta legislació cal que sigui complementada amb la resposta a una consulta que 
fou resolta per la Comissió Permanent del Consell d’Empadronament en sessió de 
data 1 de desembre de 2004. 
 
TERCER.- L’anterior normativa fixa un modus operandi dels operadors públics en 
matèria d’empadronament que pot sintetitzar-se així: 
 
a) Sempre que un ciutadà sol·liciti l’alta en el PMH aportant la documentació 

acreditativa de la identitat a la qual es refereix l’apartat 2 de la Resolució de 
16.3.2015 es procedirà a la seva inscripció en el PMH. 

 
b)  A sensu contrario, quan no es pugui acreditar la identitat, ja sigui perquè no es 

disposa de document acreditatiu, ja sigui perquè aquest és caducat, es denegarà 
la inscripció.  

 
c)  Els menors d’edat espanyols poden no disposar de DNI fins als 14 anys. Per 

aquesta raó les seves dades d’identificació poden ser acreditades, fins a aquella 
data, mitjançant el Llibre de Família o certificat de naixement. 

 
d)  Per als menors d’edat estrangers nascuts a l’estat espanyol és obligatòria la seva 

inscripció en el Registre Civil i el trasllat d’aquesta en el corresponent Llibre de 
Família, sent també aquest darrer document suficient per acreditar la identitat 
durant un termini màxim de tres mesos des de la data de naixement, 
transcorregut el qual la identitat s’acreditarà amb la mateixa documentació exigida 
als menors d’edat. 

 
e)  Per als menors d’edat estrangers no nascuts a l’estat espanyol la llei no realitza 

cap distinció amb els majors d’edat, per la qual cosa s’exigiran els mateixos 
documents d’identificació en ambdós casos. 

 
f)  Quan existeixin indicis que facin dubtar de què el sol·licitant de l’empadronament 

establirà la seva residència en el municipi, abans de procedir a l’alta en el PMH 



 

 

l’Ajuntament podrà efectuar les comprovacions addicionals que consideri 
oportunes encaminades a esbrinar la veracitat de les dades consignades en la 
sol·licitud d’alta. 

 
g)  L’alta en el PMH no és automàtica sinó que es produeix per un acte administratiu 

que resol una sol·licitud prèvia de l’interessat. Com sigui que les resolucions 
avantdites no estableixen un termini per a la resolució de les sol·licituds d’alta en 
el PMH, caldrà estar al termini general dels tres mesos establert a l’article 42.3 de 
la Llei 30/1992, de 26 de novembre, reguladora del règim jurídic de les 
Administracions públiques i del procediment administratiu comú (LRJPAC). 

 
h)  Durant aquest termini de tres mesos l’òrgan municipal competent de l’Ajuntament 

realitzarà d’ofici els actes d’instrucció necessaris per a la determinació, 
coneixement i comprovació de les dades en virtut de les quals hagués de 
pronunciar-se la resolució (article 78 LRJPAC).  

 
i)  Si l’Ajuntament no notifica en el termini de tres mesos la resolució estimant o 

desestimant la sol·licitud, opera el silenci positiu i el ciutadà queda a tots els 
efectes empadronat en el municipi (article 43 LRJPAC). 

 
j)  Tant l’autorització com la denegació de la inscripció és competència de l’Alcaldia. 

La denegació ha de motivar-se, segons disposa l’article 54.1 LRJPAC, i la seva 
notificació requerirà la constància que és susceptible de recurs. 

 
k)  Pel que fa a l’empadronament de persones que freturin de títol jurídic justificatiu 

de la seva residència en un determinat domicili, la càrrega de la prova recau en la 
persona que sol·licita l’empadronament, la qual haurà d’acreditar, doncs, la seva 
residència habitual en aquell domicili. 

 
l)  L’Ajuntament té el deure de comprovar la veracitat de les dades consignades per 

sol·licitant de la inscripció a través de qualsevol mitjà que la pugui acreditar 
(informe de la Policia Local, inspecció del propi servei, etc...). 

 
m)  Amb caràcter general, sempre que un ciutadà sol·licita l’alta o la seva modificació 

en el PMH aportant els documents acreditatius de la seva identitat i residència 
real en el domicili en el qual pretén la inscripció, es procedirà a donar-lo d’alta en 
el PMH, sent aquesta alta efectiva des del mateix moment de la inscripció i en cap 
cas amb efectes retroactius. 

 
n)  En canvi, quan existeixin indicis que facin dubtar que s’establirà efectivament la 

residència habitual en el municipi, o de qualsevol altra de les dades declarades 
pel ciutadà, abans de procedir a l’alta l’Ajuntament ordenarà els actes de tràmit 
necessaris per a comprovar la veracitat de totes les dades declarades pel titular 
de la sol·licitud, dictant tot seguit la corresponent resolució. 

 
QUART.- Es transcriu tot seguit l’acord adoptat per la Junta de Govern Local de 
l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú el passat 23 de febrer de 2016 sota el títol 
“APROVAR EL PROTOCOL D’EMPADRONAMENT EN HABITATGES SENSE 
DOCUMENTACIÓ ACREDITATIVA DEL DOMICILI DE RESIDÈNCIA” en el que 



 

 

consta un diagrama de procediment o document 1, i tres decrets preconstituïts com a 
documents 2, 3 i 4 que donen resposta a l’anterior casuística amb la garantia de la 
seguretat jurídica. 
 

4. SERVEI D’ATENCIÓ CIUTADANA. APROVAR EL PROTOCOL 
D’EMPADRONAMENT EN HABITATGES SENSE DOCUMENTACIÓ 
ACREDITATIVA DEL DOMICILI DE RESIDÈNCIA. 

 
S’aprova la proposta per unanimitat dels assistents. 
 
Relació de fets 
 
En data juny de 2015, una comissió de treball, formada per diversos departaments 
afectats d’aquest Ajuntament: Participació i Cooperació, Àrea de serveis a les 
persones, Oficina local d’habitatge, Policia local, Estadística, Serveis Jurídics, Oficina 
d’Atenció a la ciutadania i Serveis Socials), varen treballar la problemàtica 
ocasionada per l’increment de sol·licituds de persones i famílies que viuen en 
immobles sense autorització de la propietat, de forma il·legal, i que anomenem 
ocupacions. 
 
Amb la nova legislatura, a partir del juny de 2015, i amb la incorporació d’Alcaldia, 
aquesta comissió es segueix reunint en vàries ocasions, i fruit d’un treball conjunt 
amb tots els departament implicats, es fa un nova proposta de protocol d’intervenció, 
amb la implicació de tots els agents, per poder encabir les diferents problemàtiques 
que es posen de manifest amb les sol·licituds. 
 
L’informe de gestió 2015 dels servies d’atenció ciutadana, segueix posant en 
evidència el continu increment de la demanda d’empadronament anomenat 
ocupacions, que passa de una xifra de 18 sol·licituds en l’any 2013, a 108 en l’any 
2014 i a la xifra de 214 en el 2015, xifra que duplica gairebé, l’any anterior. 
 
Davant la problemàtica que això genera, i tenint en compte les necessitats socials, 
que en molts casos acompanyen aquest tipus de sol·licituds, des de serveis jurídics, 
s’ha fet una proposta que emmarca tres tipus de situacions diferents: 
 
1.- Procediment d’inscripció d’alta al Padró municipal d’habitants. 
 
Aquest procediment posa en evidència que davant de la sol·licitud, la documentació 
que s’aporta és insuficient, pel que el que es procedeix és a incoar l’expedient 
d’inscripció, que té una durada màxima de 3 mesos, es nomena un instructor i 
Secretari, es requereix al sol·licitant que aporti la documentació requerida i es notifica 
al sol·licitant i al propietari de l’habitatge. 
 
En aquest procediment posem en coneixement per primer cop la situació al propietari 
de l’immoble, qüestió àmpliament debatuda en el si de les reunions del grup de 
treball. 
 
2.- Denegació de l’Alta per falta de document essencial. 
 



 

 

Aquest procediment denega l’alta, donat que es comprova per part de l’administració 
l’existència d’una persona empadronada anteriorment a la vivenda objecte de 
sol·licitud, sense que aquesta hagi prestat el seu consentiment per a 
l’empadronament del sol·licitant. 
 
En aquest segon procediment, també s’incorpora una altra de les qüestions objecte 
de debat, que és l’existència de persones que viuen en el mateix immoble objecte de 
sol·licitud, fet que posa de manifest el no consentiment i per tant podem determinar la 
falta de documentació essencial. 
 
3.- Denegació de l’Alta per no aportació de la documentació requerida, un cop ha 
estat requerida la informació a l’incoar l’expedient. 
 
Una de les novetats importants que es deriven de l’aplicació del nou protocol, és que 
des de l’oficina d’atenció ciutadana es cita ja a la persona que ha d’aportar la 
documentació, sense que s’hagi de notificar, fet que simplifica en major grau, el fer 
arribar el requeriment, quan està en tràmit precisament el padró municipal. 
 
El nou protocol d’actuació crea la figura de la Comissió d’empadronament, comissió 
indispensable per a garantir el drets a tots els ciutadans i on es posaran i creuaran les 
dades amb l’oficina d’habitatge i els serveis social, abans de procedir a denegar o no 
l’alta al padró. Aquesta comissió es reunirà un cop al més, sempre que el volum 
d’expedients ho requereixi, per tal de fer les valoracions corresponents i proposar les 
altes o denegacions corresponents. 
 
Aquesta és la principal novetat respecte al procediment anterior, que el que fa és 
poder treballar de forma més transversal entre tots els departament afectats, i no 
deixa cap persona o família en risc, assegurant el dret a la sanitat, educació i altres 
serveis que ofereix l’administració.  
 
Fonaments de dret 
 
Resolució de 16 de març de 2015, per la que es publica la Resolució de 30 de gener 
de 2015, de la Presidència de l’Institut Nacional d’estadística i de la Direcció General 
de Coordinació de Competències amb les Comunitats autònomes i les Entitats locals, 
sobre instruccions tècniques als Ajuntaments sobre gestió del padró municipal. 
 
Es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció del següent 
 

ACORD 
 
PRIMER 

Aprovar el protocol i el procediment de gestió de les sol·licituds d’empadronament en 
habitatges sense documentació acreditativa del domicili de residència (s’adjunta com 
a document núm. 1). 
 
SEGON 



 

 

Aprovar els Decrets de Denegació alta al padró, per no aportar la corresponent 
autorització de la persona inscrita prèviament, d’alta al padró en cas de no aportar la 
documentació pertinent i sense que constin persones empadronades prèviament 
(amb termini per presentar la corresponent documentació), d’alta al padró per 
aportació documentació, de denegació amb informe instructor per no aportació de 
documentació o aportació insuficient (s’adjunten com a documents núm. 2, 3, 4 i 5). 
 
 



 

 

Document núm. 1 
 

 



 

 

Document núm. 2 
 

DECRET DE L’ALCALDESSA 
 

Procediment d’inscripció d’alta al Padró municipal d’habitants. 
 
Identificació de l’expedient: 
Núm.exp.: Ref 
 
Cuerpo_Sección_Inicio 
 
Relació de fets 
 
1. Atès que en data __ de __________ de 20__ es va presentar per Registre 
d’Entrada de l’Ajuntament de Vilanova sol·licitud d’empadronament dels Srs. 
______________________ i _________________________ al domicili situat al 
Carrer _______________, número _______, pis _____, porta _____, del 
municipi de Vilanova i la Geltrú. 
 
2. Atès que es va aportar, juntament amb la sol·licitud, la següent 
documentació: 
 

a. ____________________. 
b. ____________________. 
c. ____________________. 
d. ____________________. 

 
3. Atès que la citada documentació es considera insuficient per a acreditar 
l’efectiva residència habitual efectiva al domicili. 
 
4. Atès que en data __ de __________ de 20__ es va dictar decret d’alcaldia 
d’incoació de l’expedient d’alta al padró municipal d’habitants, requerint 
l’aportació de la documentació suficient per a acreditar la seva efectiva 
residència habitual al domicili esmentat. 
 
5. Atès que, un cop transcorregut el termini, [ESCOLLIR: “no s’ha aportat cap 
documentació pel sol;licitant” / “s’ha aportat la següent documentació 
acreditativa: 
 

a. ____________________. 
b. ____________________. 
c. ____________________. 
d. ____________________.”] 

 
6. Atès que, segons consta de l’Informe emès per l’Instructor de l’expedient, la 
documentació existent a l’expedient no es pot considerar suficient per a 
acreditar la efectiva residència habitual al domicili. 
 
 



 

 

Fonaments de dret 
 
1. En compliment del que disposa la Resolució de 16 de març de 2015, de la 
Subsecretaria de la Presidència, per la que es publica la Resolució de 30 de 
gener de 2015, de la Presidència del Instituto Nacional de Estadística i de la 
Dirección General de Coordinación de Competencias con las Comunidades 
Autónomas y las Entidades Locales, sobre instrucciones técnicas a los 
Ayuntamientos sobre gestión del padrón municipal. 
 
2. Per a l’efectiva inscripció al Padró Municipal es requereix l’aportació de la 
següent documentació: 
 
a)  Títol de Propietat (podent ésser mitjançant escriptura, contracte de 

compravenda, Nota del Registre, comprovació de bases de dades 
municipals a on consti la propietat, etc.). 

b)  Contracte vigent d’arrendament de vivenda per a ús de residència habitual 
acompanyat de l’últim rebut del lloguer. 

 
4. Tanmateix, la citada Resolució estableix que l’Ajuntament té la potestat 
d’acceptar altres documents, fetes les comprovacions que consideri oportunes, 
així com comprovar per altres mitjans la residència efectiva en el citat domicili 
del sol·licitant. 
 
Per tot això, RESOLC: 
 
PRIMER.- Denegar la inscripció al Padró Municipal d’Habitants dels Srs./Sres. 
________________________________, al domicili situat al 
Carrer______________________, número _______, Pis ____, Porta ____, per 
manca d’aportació d’un document essencial per a la inscripció. 
 
SEGON.- Notificar el present Decret al sol·licitant i al propietari de la vivenda, 
als efectes oportuns, així com a l’Instructor i el Secretari del procediment. 
 
TERCER.- Declarar que: 
 
Contra aquesta resolució, que és definitiva en via administrativa, es podrà 
interposar amb caràcter potestatiu de reposició en el termini d’un mes a comptar 
des del dia següent a la recepció d’aquesta notificació. Contra la desestimació 
expressa del recurs de reposició, en el seu cas, o bé directament contra 
aquesta resolució, es podrà interposar recurs contenciós administratiu davant 
els jutjats contenciosos administratius de la província de Barcelona en el termini 
de dos mesos a comptar des del dia següent al de la recepció de la notificació 
corresponent. 
 
En el cas que la desestimació del recurs de reposició es produís per silenci 
administratiu –silenci que es produeix pel transcurs d’un mes a comptar des de 
la data de la seva interposició sense que s’hagi notificat la seva resolució- el 
termini per a la interposició del recurs contenciós administratius serà de sis 



 

 

mesos, a comptar des de l’endemà del dia en què el referit recurs de reposició 
s’entengui desestimat. 
 
QUART.- Aquest ajuntament disposa de la institució del Defensor de la 
Ciutadania que té entre les seves competències defensar els drets dels 
ciutadans i de les ciutadanes de Vilanova i la Geltrú, en totes aquelles 
actuacions de l’Ajuntament i dels organismes que en depenen. El seu servei és 
gratuït. Si teniu cap discrepància en relació a aquesta resolució, podeu sol·licitar 
la seva intervenció, sense que suspengui els terminis dels recursos 
corresponents. 
 
Ho mana i signa l’alcaldessa, davant meu, el secretari.” 

 
 
Document núm. 3 
 

DECRET DE L’ALCALDESSA 
 

Procediment d’inscripció d’alta al Padró municipal d’habitants 
 
Identificació de l’expedient: 
Núm.exp.: Ref 
 
Cuerpo_Sección_Inicio 
 
Relació de fets 
 
1. Atès que en data __ de __________ de 20__ es va presentar per Registre 
d’Entrada de l’Ajuntament de Vilanova sol·licitud d’empadronament dels Srs. 
________________________ i _________________________ al domicili situat 
al Carrer _______________, número _______, pis _____, porta _____, del 
municipi de Vilanova i la Geltrú. 
 
2. Atès que es va aportar, juntament amb la sol·licitud, la següent 
documentació: 
 

a. ____________________. 
b. ____________________. 
c. ____________________. 
d. ____________________. 

 
3. Atès que la citada documentació es considera insuficient per a acreditar 
l’efectiva residència habitual efectiva al domicili.  
 
Fonaments de dret 
 
1. En compliment del que disposa la Resolució de 16 de març de 2015, de la 
Subsecretaria de la Presidència, per la que es publica la Resolució de 30 de 
gener de 2015, de la Presidència del Instituto Nacional de Estadística i de la 



 

 

Dirección General de Coordinación de Competencias con las Comunidades 
Autónomas y las Entidades Locales, sobre instrucciones técnicas a los 
Ayuntamientos sobre gestión del padrón municipal. 
 
2. Per a l’efectiva inscripció al Padró Municipal es requereix l’aportació de la 
següent documentació: 
 
a)  Títol de Propietat (podent ésser mitjançant escriptura, contracte de 

compravenda, Nota del Registre, comprovació de bases de dades 
municipals a on consti la propietat, etc.) 

b)  Contracte vigent d’arrendament de vivenda per a ús de residència habitual 
acompanyat de l’últim rebut del lloguer. 

 
3. Tanmateix, la citada Resolució estableix que l’Ajuntament té la potestat 
d’acceptar altres documents, fetes les comprovacions que consideri oportunes, 
així com comprovar per altres mitjans la residència efectiva en el citat domicili 
del sol·licitant. 
 
Per tot això, RESOLC: 
 
PRIMER.- Incoar l’expedient d’inscripció d’alta al Padró Municipal d’Habitants 
dels Srs./Sres. _______________________________, al domicili situat al 
Carrer ___________________________, número _______, Pis ____, 
Porta____. El termini màxim de durada del present procediment és de 3 mesos, 
a comptar des de la data d’inici del mateix, un cop superat el qual, s’entendrà 
estimada la sol·licitud per silenci administratiu Positiu. 
 
SEGON.- Nomenar com a Instructor de l’expedient el funcionari 
Sr./Sra.________________________, i com a Secretari de l’expedient el 
Sr./Sra._________________________. 
 
TERCER.- Requerir al sol·licitant per a que, en el termini màxim de DEU (10) 
dies, procedeixi a subsanar la sol·licitud, aportant per Registre d’Entrada de 
l’Ajuntament la documentació que consideri suficient per a acreditar la seva 
efectiva residència habitual al domicili esmentat. Informar al sol·licitant que, un 
cop transcorregut el citat termini sense haver subsanat la sol·licitud, se’l tindrà 
per desistit, acordant la denegació automàtica de la seva sol·licitud. 
 
QUART.- Notificar el present Decret al sol·licitant i al propietari de l’habitatge 
així com a l’Instructor i al Secretari designats, a l’efecte d’una possible recusació 
i/o abstenció de conformitat amb les causes previstes als articles 28 i 29 de la 
Llei de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment 
Administratiu Comú, i amb la menció expressa dels requisits exigits per l’article 
58.2 de la citada Llei. 
 
CINQUÈ.- Notificar el present Decret a la Comissió d’Empadronament de 
l’Ajuntament, als efectes oportuns. 
 
SISÈ.- Declarar que: 



 

 

 
-  L’acte és de tràmit, no posa fi a la via administrativa i no pot ser impugnat 

separadament.  
-  Tanmateix, els legitimats activament poden interposar qualsevol altre recurs 

ajustat a dret.  
 

SETÈ.- Aquest ajuntament disposa de la institució del Defensor de la 
Ciutadania, que té entre les seves competències defensar els drets dels 
ciutadans i de les ciutadanes de Vilanova i la Geltrú en totes aquelles 
actuacions de l’Ajuntament i dels organismes que en depenen. El seu servei és 
gratuït. Si teniu cap discrepància en relació a aquesta resolució, podeu sol·licitar 
la seva intervenció, sense que suspengui els terminis dels recursos 
corresponents.  
 
Ho mana i signa l’alcaldessa, davant meu, el secretari. 

 
Document núm. 4 
 

DECRET DE L’ALCALDESSA 
 

Procediment d’inscripció d’alta al Padró municipal d’habitants. 
 

Identificació de l’expedient: 
Núm.exp.: Ref 
 
Cuerpo_Seccion_Inicio 
 
Relació de fets 
 
Atès que en data __ de __________ de 20__ es va presentar per Registre 
d’Entrada de l’Ajuntament de Vilanova sol·licitud d’empadronament dels Srs. 
__________________ i _________________________ al domicili situat al 
Carrer _______________, número _______, pis _____, porta _____, del 
municipi de Vilanova i la Geltrú. 
 
Atès que es va aportar, juntament amb la sol·licitud, la següent documentació: 
 

a. ____________________. 
b. ____________________. 
c. ____________________. 
d. ____________________. 

 
Fonaments de dret 
 
1. En compliment del que disposa la Resolució de 16 de març de 2015, de la 
Subsecretaria de la Presidència, per la que es publica la Resolució de 30 de 
gener de 2015, de la Presidència del Instituto Nacional de Estadística i de la 
Dirección General de Coordinación de Competencias con las Comunidades 



 

 

Autónomas y las Entidades Locales, sobre instrucciones técnicas a los 
Ayuntamientos sobre gestión del padrón municipal. 
 
2. Per a l’efectiva inscripció al Padró Municipal es requereix l’aportació de la 
següent documentació: 
 
a.  Títol de Propietat (podent ésser mitjançant escriptura, contracte de 

compravenda, Nota del Registre, comprovació de bases de dades 
municipals a on consti la propietat, etc.) 

b.  Contracte vigent d’arrendament de vivenda per a us de residència habitual 
acompanyat de l’últim rebut del lloguer. 

 
3. Tanmateix, la citada Resolució estableix que l’Ajuntament té la potestat 
d’acceptar altres documents, fetes les comprovacions que consideri oportunes, 
així com comprovar per altres mitjans la residència efectiva en el citat domicili 
del sol·licitant. 
 
Per tot això, RESOLC: 
 
PRIMER.- Ordenar la inscripció al Padró Municipal d’Habitants dels 
Srs./Sres.___________________________________, al domicili situat al 
Carrer________________, número _______, Pis ____, Porta ____. 
 
SEGON.- Notificar el present Decret al sol·licitant i al propietari de la vivenda, 
als efectes oportuns. 
 
TERCER.- Declarar que: 
 
Contra aquesta resolució, que és definitiva en via administrativa, es podrà 
interposar amb caràcter potestatiu de reposició en el termini d’un mes a comptar 
des del dia següent a la recepció d’aquesta notificació. Contra la desestimació 
expressa del recurs de reposició, en el seu cas, o bé directament contra 
aquesta resolució, es podrà interposar recurs contenciós administratiu davant 
els jutjats contenciosos administratius de la província de Barcelona en el termini 
de dos mesos a comptar des del dia següent al de la recepció de la notificació 
corresponent. 
 
En el cas que la desestimació del recurs de reposició es produís per silenci 
dministratiu –silenci que es produeix pel transcurs d’un mes a comptar des de a 
data de la seva interposició sense que s’hagi notificat la seva resolució- el 
termini per a la interposició del recurs contenciós administratius serà de sis 
mesos, a comptar des de l’endemà del dia en què el referit recurs de reposició 
s’entengui desestimat. 
 
QUART.- Aquest ajuntament disposa de la institució del Defensor de la 
Ciutadania, que té entre les seves competències defensar els drets dels 
ciutadans i de les ciutadanes de Vilanova i la Geltrú en totes aquelles 
actuacions de l’Ajuntament i dels organismes que en depenen. El seu servei és 
gratuït. Si teniu cap discrepància en relació a aquesta resolució, podeu sol·licitar 



 

 

la seva intervenció, sense que suspengui els terminis dels recursos 
corresponents. 
 
Ho mana i signa l’alcaldessa, davant meu, el Secretari”. 

 
Aquest és l’informe que emet el qui subscriu, el qual té la pretensió de donar resposta 
als tres documents relacionats en el capçal del mateix informe. 
 
Vilanova i la Geltrú, 28 de setembre de 2016. 
 
Marcel·lí Pons i Duat” 
 
 
 
Grup Municipal del PP (72) 
 
9 de setembre de 2016 
 
• Quina ha estat la previsió d’ingressos dels tres últims exercicis de la taxa 

d’ocupació de la via pública de bars i restaurants? 
 

• Quant s’ha ingressat finalment en cada exercici? 
 



 

 

 
 



 

 

Grup Municipal de la CUP (75) 
 
15 de setembre de 2016 
 
 
Sol·licitem: 
 

• Conèixer en quina data es va atorgar la llicència d’activitats a l’empresa 
propietària del restaurant Redbar. 

 
Es va atorgar llicència d’instal·lació per la Junta de Govern en data 7 de juliol de 2015 
(en aquest cas resta pendent que s’adeqüi el local), en data 7 de maç de 2016 la 
titularitat va presentar els certificats tècnics de les instal·lacions i el tècnic municipal 
va fer visita d’inspecció en data 10 de març, la qual va ser desfavorable, el titular 
havia de presentar tot una sèrie de documentació complementària per temes de 
soroll, terrasses, etc. 
 
En data 15 de juliol de 2016 el titular presenta la documentació requerida, la qual 
encara era insuficient.  Es mantenen converses amb la propietat i/o els seus 
representants i en data 5 de setembre notificar el dia 7, l’Ajuntament va fer un 
requeriment a la titularitat indicant que disposa del termini improrrogable d’un mes per 
presentar les justificacions tècniques requerides (olors, soroll, aires condicionats, etc.) 
tot advertint que transcorregut aquest termini l’Ajuntament reprendrà les actuacions 
corresponents que poden comportar la clausura i tancament de l’activitat. 
 

• Saber si el govern té constància que l’empresa Xarxa Bar ha enviat una 
persona a parlar amb els veïns i veïnes dels blocs de l’av. Eduard Toldrà 
número 22, picant les portes i dient-los que es tractava d’una mediadora 
enviada per la institució municipal per solucionar els conflictes existents 
(segons els veïns, portava un document en mà que, suposadament, era 
de l’Ajuntament i en el qual prenia nota de les declaracions del veïnat.  
Després, aquesta mateixa persona els hi demanava la signatura i les 
dades personals). 

 
En data 3 de setembre, la cap de servei de llicències va rebre la Sra. E.V., advocada 
representant de la titularitat, i van repassar quines eren les justificacions tècniques 
que calia presentar per part de la titularitat i, com es fa amb tots els establiments, 
s’aconsella que la titularitat parli amb els veïns que manifesten queixes sobre 
l’activitat als efectes de una millor detecció de les mesures necessàries a aplicar, amb 
independència dels requeriments que l’Ajuntament faci a l’empresa titular arran de les 
esmentades queixes. 
 
La fórmula que el titular ha utilitzat per parlar amb els veïns és exclusivament una 
qüestió decidida directament per la propietat, totalment al marge de l’Ajuntament. 
 
En data 9 de març es va tornar a atendre la Sra. E.V., com a representat de la 
titularitat de REDBAR, i al marge de recordar-li que calia presentar les mesures 
requerides pel tècnic municipal, o en cas contrari es procediria al tancament de 



 

 

l’activitat, la Sra. E.V. va explicar que s’havia posat en contacte amb la majoria dels 
veïns i que no manifestaven queixes.  D’aquest fet, tant la tècnica com la cap del 
servei li varen manifestar que l’Ajuntament havia rebut diverses vegades als veïns 
manifestant queixes per olors i soroll, i que aquest era el motiu de requerir que es 
fessin mesures des dels pisos alts i que calia també aplicar mesures sobre la 
xemeneia a l’efecte d’eliminar les olors. 
 

• Saber a qui va sol·licitar autorització l’empresa per col·locar cartells de 
publicitat, senyalització, càmeres de seguretat i reflectores sobre les 
façanes dels edificis veïns.  

 
En data 18 d’abril de 2016 GONDEN RICH, SL va presentar llicència per fer: 
 
1.  Una obertura d’un forat de 2 m. al mur existent situat al carrer de Josep Juliachs, 

per a pas de vianants, des de la zona comunitària a la vorera del carrer de Josep 
Juliachs, pavimentació amb formigó i senyalització de pas de vianants. 

2.  Sanejament i reforços estructurals de tanca perimetral de separació paral·lela 
amb el carrer de Josep Juliachs. 

3.  Pintar a dues cares la tanca perimetral. 
4.  Ampliació de la tanca publicitària existent de 3x3 m., col·locació de 2 ut. IPN de 

120x6mm de 6 metres empotrada 1 m. de profunditat en dau de formigó, per tal 
de disposar d’una tanca publicitària de 8x8 m. il·luminada. 

5.  Col·locació d’una escala d’amplada 1,20 m. de sortida/entrada evacuació de la 
terrassa 2 de l’establiment comercial. 

 
Aquesta llicència va ser denegada per la Junta de Govern Local de data 14 de juny 
de 2016, segon informe tècnic de data 7 de juny, en el que es deixava constància que 
les obres a realitzar es platejaven sobre terrenys que calia considerar-los públics, 
atès que existia una cessió de terreny de 2830 m2 aprovada en la sessió Plenària de 
data 2 de novembre de 1987. 
 
A la denegació de la llicència, la titularitat GOLDEN RICH, SL, ha presentat recurs de 
reposició en data 22 de juliol, que en aquest moment està pendent de resoldre. 
 
Càmeres de seguretat 
 
S’ha fet un requeriment a l’establiment REDBAR perquè en un termini de tres dies 
des de la seva notificació, retiri totes les càmeres instal·lades per no haver estat 
sol·licitat i no acollir-se a cap de les normatives vigents. 
 
____________________________________________________________________ 
 
 
Complert l’objecte de la convocatòria, s’aixeca la sessió a les 22:08 hores, de la qual 
s’estén la present acta que firma la presidenta amb mi, el secretari general. 


