
 

 

 
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-23-10-2017/ 

 

 
ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT  

DEL DIA 23 D'OCTUBRE DE 2017 
 

 
Acta núm. 15 
 
 
A Vilanova i la Geltrú, quan són les 18:05 hores del dia 23 d'octubre de 2017, sota la 
presidència de la senyora alcaldessa, NEUS LLOVERAS I MASSANA (CiU), es 
reuneixen al saló de sessions de la Casa de la Vila les persones següents: 

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



 

 

 
 

per efectuar una sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament. 
 
No assisteix el Sr. CARLOS REMACHA LÓPEZ (PP). 
 
A continuació es tracten els punts de l’ordre del dia, que són els següents: 

 
 

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

Ple de l'Ajuntament de 31 de juliol i 18 de setembre de 2017. 
 
 
CONTROL DELS ÒRGANS DE LA CORPORACIÓ: 
 
Secretaria General 
 
   2. Donar compte del recurs del grup municipal de C’s contra el Decret de suport al 

Referèndum i del Decret de l’alcaldessa núm. 7228-2017, de 14.09.2017, amb 
relació a l’esmentat recurs. (Exp. 152/2017-SEC) 

   3. Donar compte del Decret de l’alcaldessa núm. 7374-2017, de 21.09.2017, de 
delegació de signatura a la Sra. Teresa Llorens Carbonell. (Exp. 213/2015-SEC) 

   4. Donar compte del Decret de l’alcaldessa núm. 7595-2017, de 06.10.2017, amb 
relació a la presidència del Consorci de Serveis a les Persones. (Exp. 260/2015-
SEC) 

 
Intervenció 
 
   5. Donar compte dels estats d’execució del pressupost municipal i dels organismes 

autònoms IMET i OAP Víctor Balaguer a 30 de setembre de 2017. (Exp. 
52/2017-INT) 

   6. Donar compte de l’Informe núm. 12/2017 de la Sindicatura de Comptes de 
Catalunya. (Exp. 54/2017-INT) 

  
Tresoreria 
 
   7. Donar compte de l’informe de la Tresoreria referent al que disposa la Llei 

15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, de 
lluita contra la morositat, tercer trimestre 2017. (Exp. 93/2017-TRE) 

 
 



 

 

DICTÀMENS: 
 
COMISSIÓ INFORMATIVA DE SERVEIS CENTRALS, SEGURETAT I HISENDA 
 
Intervenció 
 
   8. Ratificació del Decret de data 08.08.2017, de modificació de crèdit núm. 

30/2017 del pressupost municipal. (Exp. 53/2017-INT) 
   9. Aprovació, si escau, de l’expedient de modificació de crèdits 38/2017. (Exp. 

55/2017-INT) 
    
 
 
Tresoreria 
 
 10. Aprovació, si escau, de la modificació de les Ordenances Fiscals i de 

l’Ordenança reguladora dels Preus Públics municipals per al 2018. 
 11. Aprovació, si escau, de la modificació de les Bases per a la concessió d’ajuts 

econòmics en els tributs municipals. 
 
 
COMISSIÓ INFORMATIVA DE TERRITORI I ESPAI URBÀ 
 
Urbanisme 
 
 12. Aprovació, si escau, de la reforma dels Estatuts del Consorci Urbanístic per al 

desenvolupament de l'àmbit anomenat Eixample Nord, del terme municipal de 
Vilanova i la Geltrú. (Exp. 147/2017-SEC) 

 
 
PROPOSICIÓ DE L'ALCALDIA: 
 
  13. Ratificació dels acords de dissolució del Consorci Sanitari del Garraf i adhesió al 

Consorci Sanitari de l'Alt Penedès i Garraf. (Exp. 168/2017-SEC) 
 
 

MOCIONS 
 
Grup Municipal del PP 
 
  14. Moció per impulsar la incorporació de la Policia local al "Sistema de seguiment 

integral dels casos de violència de gènere" en el municipi. (Exp. 67/2017-
eMOC) 

 
Grup Municipal de C’s 
 
  15. Moció per pal·liar la pobresa femenina. (Exp. 75/2017-eMOC) 
 



 

 

Grups Municipals de SOM VNG, CUP i CIU 
 
  16-17-18. Moció de condemna a la brutalitat policial de l'Estat a Catalunya. (Exp. 

89/2017-eMOC) 
 
Regidors no adscrits: Ariadna Llorens i David Montes 
 
  19. Moció per executar la pròrroga als xiringuitos de les platges. (Exp. 77/2017-

eMOC) 
 
Grup Municipal d'ERC 
 
  20. Moció de suport a la declaració d'independència. (Exp. 78/2017-eMOC) 
 
Grup Municipal de SOM VNG 
 
  21. Moció per instar la Generalitat a retirar les correccions de la Llei de renda 

garantida de ciutadania. (Exp. 81/2017-eMOC) 
 
Grup Municipal del PSC 
 
  22. Moció per unes pensions dignes. (Exp. 82/2017-eMOC) 
 
Grup Municipal d'ERC 
 
  23. Moció de suport al model educatiu català. (Exp. 84/2017-eMOC) 
 
Grups Municipals d'ERC i SOM VNG 
 
  24. Moció per exigir la llibertat dels presidents d'ANC i Òmnium, Jordi Sànchez i 

Jordi Cuixart. (Exp. 86/2017-eMOC) 
  
Grup Municipal de la CUP 
 
  25. Moció de solidaritat amb les encausades del 12 d'octubre de 2013. (Exp. 

85/2017-eMOC) 
 
URGÈNCIES: 
 
Grups Municipals de CIU i CUP 
 

• Moció per aturar la suspensió de l'autonomia de Catalunya. (Exp. 90/2017-
eMOC) 

 
Grup Municipal de C's 
 

• Moció amb relació al servei de neteja viària prestat per Valoriza Servicios 
Medioambientales, SA. (Exp. 91/2017-eMOC) 



 

 

 
 
 

PREGUNTES 
 
  26. Preguntes de C’s: 
 

• Quines accions s’han pres amb relació a la Sentència del TC i l’Ordenança 
de suports publicitaris? 

• S’ha donat algun tipus de facilitat als comerciants que tenen ocupació de 
via pública per posar al dia la taxa d’instal·lació de terrassa en el cas 
d’impagament? 

 
  27. Pregunta de SOM VNG: 
 

• Sobre els processos pendents d’oferta pública de treball i de promoció 
interna acordats amb els sindicats. 

 
  28. Preguntes de Carmen Reina, regidora no adscrita: 
 

• Quina és la freqüència del servei de recollida de poda procedent de jardins 
i parcel·les de les urbanitzacions i/o de les zones residencials perifèriques 
del nostre municipi?  Hi ha la possibilitat d’augmentar aquest servei de 
recollida? 

• El 15 de febrer de 2017 el govern es va comprometre a destinar un 5% del 
recaptat per sancions de trànsit per a millores dels barris.  S’ha fet efectiu 
aquest compromís i, si és així, quina quantitat és el resultat d’aquest 5%? 

 
  29. Pregunta d'ERC: 
 

•    Sobre les obres del paviment de la plaça de la Vila. 
 
  30. Preguntes de la CUP: 
 

•   Sobre el deute del Diari de Vilanova. 
•   Sobre la demanda d'informació sobre el Parc Esportiu del Garraf. 
 

 
 
ALCALDIA-PRESIDÈNCIA 
 
  31. Donar compte de la renúncia dels regidors d’aquest Ajuntament Sr. RAIMON 

RÀFOLS FLORENCIANO i Sra. BERTA BELASKOAIN COMAPOSADA. (Exp. 
167/2017-SEC) 

 
 
PRECS 
 



 

 

   1. APROVACIÓ, SI ESCAU, DELS ESBORRANYS DE LES ACTES DE 
LES SESSIONS ORDINÀRIES DEL PLE DE L'AJUNTAMENT DE 31 DE 
JULIOL I 18 DE SETEMBRE DE 2017. 

 
 
S'aproven per unanimitat dels assistents els esborranys de les actes de les sessions 
ordinàries del Ple de l'Ajuntament de 31 de juliol i de 18 de setembre de 2017, amb 
un total de 24 vots a favor (4 de CiU, 5 del PSC, 5 de la CUP, 4 d'ERC, 1 de C's, 2 de 
SOM VNG, Sra. Carmen Reina, Sra. Ariadna Llorens i Sr. David Montes, regidors no 
adscrits).  
 
 
CONTROL DELS ÒRGANS DE LA CORPORACIÓ: 
 
 

   2. SECRETARIA GENERAL. DONAR COMPTE DEL RECURS DEL GRUP 
MUNICIPAL DE C’S CONTRA EL DECRET DE SUPORT AL 
REFERÈNDUM I DEL DECRET DE L’ALCALDESSA NÚM. 7228-2017, 
DE 14.09.2017, AMB RELACIÓ A L’ESMENTAT RECURS. (Exp. 
152/2017-SEC) 
 
 

Es DÓNA COMPTE del recurs presentat pel grup municipal de C's en data 12 de 
setembre de 2017, amb relació al Decret de l'Alcaldessa de suport al Referèndum: 

 
 
 
 



 

 

 
 



 

 

 



 

 

 



 

 

Es dóna compte del Decret de l’Alcaldessa de data 14 de setembre de 2017, 
amb relació al Recurs anterior, el qual es transcriu a continuació: 
 
“DECRET DE L’ALCALDESSA 
        Decret núm. 7228-2017 
Identificació de l’expedient 
Núm.exp.: 000152/2017-SEC 
 
Vist el recurs, sense qualificació específica, interposat pel Sr. Francisco Álvarez 
Marín, en la seva condició de portaveu del Grup Municipal de Ciutadans de Vilanova i 
la Geltrú, contra el Decret d’aquesta Alcaldia 152/2017, de 7 de setembre, en el qual 
demana deixar-lo sense efecte, considerant que representa un acte administratiu nul, 
conseqüència de la suspensió de la Llei 19/2017, de 6 de setembre, del referèndum 
d’autodeterminació i dels Decrets 139/2017, de 6 de setembre, de convocatòria del 
referèndum d’autodeterminació i 140/2017, de 6 de setembre, de normes 
complementàries per a la realització del Referèndum d’autodeterminació, suspesos 
pel Tribunal Constitucional. 
 
Vist que en aquest mateix recurs es demana deixar sense efecte el compliment de les 
previsions que es concreten a l’esmentada Llei i Decrets, així com donar curs i actuar 
de conformitat amb la previsió quarta, apartat c), de la Provisió del Tribunal 
Constitucional de 7 de setembre de 2017 i, en fi, donar compte d’aquest recurs en el 
Ple de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú en la propera sessió ordinària que es 
celebri i comunicar el mateix recurs al govern de la Generalitat de Catalunya, als 
grups parlamentaris del Parlament de Catalunya, a les entitats del municipi i a la 
ciutadania en general. 
 
Vist l’informe emès per Secretaria, per ordre d’aquesta Alcaldia, a l’al·ludit Decret, 
sol·licitat pel mateix portaveu, el qual es transcriu a continuació: 
 

INFORME 14/2017. 
 
En Marcel·lí Pons i Duat, secretari de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, 
en relació amb la sol·licitud d’informe emanada de l’Alcaldessa per tal de 
donar satisfacció a la demanda del portaveu del grup municipal de C’s, Sr. 
Francisco Álvarez Marín, consistent en què pel qui subscriu s’emeti un 
informe jurídic en relació amb el Decret de l’Alcaldessa 152/2017, de data 
7 de setembre de 2017, emet el següent 
 
INFORME 
 
Primer.- Mitjançant provisions del Tribunal Constitucional (TC) 4332, 4333, 
4334 i 4335/2017 de 7 de setembre, s’admeten a tràmit les impugnacions 
de les disposicions autonòmiques que es diran i s’acorda expressament 
tenir per invocat, pel Govern de l’Estat, l’article 161.2 de la Constitució el 
que, de conformitat amb l’article 77 de la Llei Orgànica del Tribunal 
Constitucional (LOTC), produeix la suspensió de les resolucions 
autonòmiques següents: 
 



 

 

a)  Decret 140/2017, de 7 de setembre, de la Generalitat de Catalunya, de 
normes complementàries per a la celebració del referèndum 
d’autodeterminació. 

b) Decret 139/2017, de 7 de setembre, de la Generalitat de Catalunya, de 
convocatòria del referèndum d’autodeterminació de Catalunya. 

c)  Llei 19/2017, de 6 de setembre, del referèndum d’autodeterminació. 
d)  Resolució 807/XI del Parlament de Catalunya, per la qual es designen 

els membres de la Sindicatura Electoral de Catalunya a l’empara de la 
Disposició addicional 3a. de la Llei 19/2017, del Parlament de 
Catalunya, de 6 de setembre, del Referèndum d’autodeterminació. 

 
Segon.- L’al·ludit decret de l’Alcaldessa 152/2017, de 7 de setembre, es 
limita, en el seu punt primer, a 
 

manifestar el ple suport al referèndum que s’ha convocat pel 
proper dia 1 d’octubre de 2017 i complir les previsions que es 
concreten a l’esmentada llei. 

 
En els punts segon i tercer del mateix decret es resol donar compte del seu 
contingut al ple de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú en la propera sessió 
ordinària que celebri i a comunicar aquesta resolució al Govern de la 
Generalitat de Catalunya, a l’Associació Catalana de Municipis i 
Comarques (ACM) i a l’Associació de Municipis per la Independència 
(AMI). 
 
Tercer.- Es tracta, per tant, d’una mera manifestació de voluntat política 
sense efectes jurídics, no d’un acte administratiu. 
 
La mera manifestació d’una opinió política ha de quedar emparada en el 
favor libertatis, en el principi democràtic i, en definitiva, en la llibertat 
d’expressió que el TC no pot suspendre ni ha suspès, ja que aquesta 
suspensió equivaldria a la criminalització de les idees polítiques. 
 
En conseqüència, en no tractar-se d’un acte jurídic pròpiament dit sinó de 
l’exteriorització d’una opinió ideològica sense conseqüències jurídiques, no 
es pot trobar suspesa per la provisió del TC de 7.9.17, publicada al BOE 
del 8, ja que no comporta en si mateixa cap efecte jurídic. 
 
Quart.- Observi’s, d’altra banda, que la resolució de l’Alcaldessa va tenir 
lloc abans de produir-se la suspensió, atès que la provisió 4333/2017, de 7 
de setembre, en el seu punt tercer concreta explícitament que la suspensió 
es produeix respecte de 
 

Cualquier actuación que traiga causa del decreto impugnado, 
desde el día 7 de septiembre de 2017, fecha de interposición 
de la impugnación, que será comunicada al Presidente del 
Gobierno de la Generalitat de Catalunya. 

 



 

 

No pot, per tant, retrotreure’s la suspensió a un moment anterior a la 
interposició de la impugnació, ja que és la impugnació i no altra cosa, unida 
a la invocació pel Govern de l’Estat de l’article 77 LOTC, el que posa en 
funcionament el mecanisme suspensiu d’aquest article. 
 
Conclusió: L’essencial no és l’hora en la qual es va signar aquest decret, 
la qual consta al costat de les signatures; l’essencial és el seu contingut, 
que no constitueix en si mateix cap actuació que porti causa de les 
resolucions autonòmiques impugnades davant del TC, sinó que es limita a 
exterioritzar una mera manifestació de voluntat política que no es pot 
entendre suspesa per cap resolució del Tribunal Constitucional. 
 
Aquest és l’informe que emet el qui subscriu a petició de l’Alcaldessa de 
l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, el dia 13 de setembre de 2017. 
 
El secretari. Marcel·lí Pons i Duat 

 
Vist l’article 115.2 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu 
comú de les administracions públiques (LPAC), segons el qual l’absència de la 
qualificació del recurs per part del recurrent no serà obstacle per a la seva tramitació, 
sempre que es dedueixi el seu vertader caràcter. 
 
Vist l’article 116.c) LPAC, segons el qual serà causa d’inadmissió del recurs tractar-se 
d’un acte no susceptible de recurs. 
 
Atès que l’actuació d’aquesta Alcaldia sobre la qual versa el recurs del grup municipal 
de Ciutadans no és acte administratiu ni acte jurídic, aquesta Alcaldia 
 
HA RESOLT: 
 
“PRIMER. Qualificar de recurs de reposició l’escrit presentat pel portaveu del grup 
municipal de Ciutadans a l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, en data 12 de 
setembre de 2017. 
 
SEGON. Declarar inadmissible el recurs de reposició de referència en base a allò 
previst a l’article 116.c) de la LPAC i en base a l’informe del secretari, i atès que el 
contingut del Decret no constitueix en si mateix cap actuació que porti causa de les 
resolucions autonòmiques impugnades davant del TC, sinó que es limita a 
exterioritzar una mera manifestació de voluntat política que no es pot entendre 
suspesa per cap resolució del Tribunal Constitucional. 
 
TERCER. Donar compte del recurs de reposició i d’aquest Decret al Ple de 
l’Ajuntament en la propera sessió ordinària que es celebri. 
 
QUART. Denegar la comunicació del recurs al govern de la Generalitat de Catalunya, 
als grups parlamentaris, a les entitats del municipi i a la ciutadania en general.” 

 
 
 



 

 

El Ple es dóna per assabentat. 
 

 
   3. SECRETARIA GENERAL. DONAR COMPTE DEL DECRET DE 

L’ALCALDESSA NÚM. 7374-2017, DE 21.09.2017, DE DELEGACIÓ DE 
SIGNATURA A LA SRA. TERESA LLORENS CARBONELL. (Exp. 
213/2015-SEC) 

 
 
Es dóna compte del Decret de l’Alcaldessa de data 21 de setembre de 2017, el 
qual es transcriu literalment a continuació: 
 
“DECRET DE L’ALCALDESSA 
 

   Decret núm. 7374-2017 
Identificació de l’expedient 
Núm.exp.: 000213/2015-SEC 
 
Relació de fets 
 
Atès que la regidora de Serveis Socials, Salut i TEGAR, Sra. Gisela Vargas Reyes, 
s’ha d’absentar a causa de la seva baixa maternal des del dia 20 de setembre de 
2017 i durant un temps indeterminat. 
 
Atès que no es pot aturar el normal desenvolupament de les tasques administratives 
de la Regidoria. 
 
Atès que l’esmentada regidora té atribuïdes una sèrie de delegacions d’aquesta 
Alcaldia, refoses en el Decret de l’Alcaldia de data 18 de juliol de 2017. 
 
Fonaments de dret 
  

−   Art. 56 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós 
de la Llei municipal i de règim local de Catalunya. 

−   Art. 23.4 de la Llei 7/85, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local. 
−   Art. 43 i ss. del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les 

corporacions locals. 
−   Art. 46 i següents del Reglament Orgànic Municipal. 
−   Art. 12 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic. 
 
Per tot això, 
 
R E S O L C : 
 
PRIMER. AVOCAR les competències delegades a la Sra. GISELA VARGAS 
REYES, regidora de Serveis Socials, Salut i TEGAR, establertes en el Decret de 
l’Alcaldia núm. 5854-2017, de 18 de juliol de 2017. 
 



 

 

SEGON. DELEGAR a la Sra. TERESA LLORENS CARBONELL, regidora de 
Cultura, Convivència i Equitat, des del dia 20 de setembre de 2017, la signatura dels 
actes de tràmit o definitius que siguin necessaris per a l’exercici de la delegació en 
l’àmbit funcional de la Regidoria de Serveis Socials, Salut i TEGAR. 
 
TERCER. Aquesta delegació, de conformitat amb el que disposa l’article 44 del ROF, 
tindrà efecte des del dia següent al de la data de notificació d’aquest Decret a la 
regidora a la qual es confereix la delegació, i tindrà caràcter indefinit, sense perjudici 
de la potestat d’avocació d’aquesta Alcaldia. 
 
Tanmateix, les resolucions que s’adoptin per delegació, s’entendran dictades per 
aquesta Alcaldia com a titular de la competència originària, a la qual s’haurà de 
mantenir informada de l’exercici de la delegació. 
 
En cas d’absència, vacant, malaltia o qualsevol altre impediment de la regidora 
delegada, revertirà automàticament en aquesta Alcaldia la signatura delegada, com a 
titular de la competència originària, entenent-se a aquests efectes exercitada la 
potestat d’avocació, en base a la present resolució, sense necessitat d’una nova 
expressa en aquest sentit, sempre que així es notifiqui als interessats en l’expedient. 
 
QUART. Es donarà compte d’aquest Decret al Ple de l’Ajuntament en la primera 
sessió que tingui lloc.” 

 
 
El Ple es dóna per assabentat. 
 

 
   4. SECRETARIA GENERAL. DONAR COMPTE DEL DECRET DE 

L’ALCALDESSA NÚM. 7595-2017, DE 06.10.2017, AMB RELACIÓ A 
LA PRESIDÈNCIA DEL CONSORCI DE SERVEIS A LES PERSONES. 
(Exp. 260/2015-SEC) 

 
Es dóna compte del Decret de l’Alcaldessa de data 6 d’octubre de 2017, el qual 
es transcriu literalment a continuació: 
 
“DECRET DE L’ALCALDESSA 
 
                Decret núm. 7595-2017 
 
Antecedents 
 
Atès que els Estatuts del Consorci de Serveis a les Persones de Vilanova i la Geltrú 
preveuen en el seu article 9 que serà president/a de la Junta de Govern del Consorci 
un dels seus membres designat per l’Ajuntament. 
 
Atès que en sessió plenària de 27 de juliol de 2015 es van designar els set membres 
representants de l’Ajuntament a la Junta de Govern del Consorci. 
 



 

 

Vist que per Decret d’aquesta Alcaldia de data 6 d’agost de 2015 es va nomenar la 
Sra. Gisela Vargas Reyes com a presidenta de la Junta de Govern del Consorci.  
 
Vist que la Sra. Gisela Vargas Reyes s’ha d’absentar a causa del seu permís de 
maternitat des del dia 20 de setembre de 2017 i durant un temps indeterminat. 
 
 
Fonaments Jurídics 
 
-  Llei 7/1985 de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local. (LRBRL) 
- Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les 

administracions públiques. 
-  Estatuts del Consorci de Serveis a les Persones. 
 
Per tot això 
 
RESOLC: 
 
“Primer. Deixar sense efecte el Decret de l’Alcaldessa núm. 7485-2017, de 27 de 
setembre de 2017, sobre designació de la Presidència del Consorci de Serveis a les 
Persones. 
 
Segon. NOMENAR presidenta del Consorci de Serveis a les Persones de Vilanova i 
la Geltrú la Sra. TERESA LLORENS CARBONELL, d’acord amb l’article 9.1 dels 
seus estatuts, fins a la reincorporació de la Sra. Gisela Vargas Reyes. 
 
Tercer. NOTIFICAR el present acord a les persones interessades i a la Junta de 
Govern del Consorci de Serveis a les Persones. 
 
Quart. Donar compte d’aquest Decret en la propera sessió del Ple de l’Ajuntament.” 
 
 
El Ple es dóna per assabentat. 
 
 
 

   5. INTERVENCIÓ. DONAR COMPTE DELS ESTATS D’EXECUCIÓ DEL 
PRESSUPOST MUNICIPAL I DELS ORGANISMES AUTÒNOMS IMET I 
OAP VÍCTOR BALAGUER A 30 DE SETEMBRE DE 2017. (Exp. 
52/2017-INT) 

 
Per tal de donar compliment al que aprovà el Ple en data 14 de setembre del 2015, 
en relació amb el que disposa l’article 207 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de 
març, referent a que la Intervenció municipal, a través de la Presidència, presentarà 
al Ple un estat d’execució trimestral, per trimestres vençuts, del pressupost corrent i 
del moviment de tresoreria de l’Ajuntament i dels seus organismes autònoms. 
 



 

 

Atès que l’article 53 de l’Ordre HAP/1781/2013, de 20 de setembre, que aprova la 
Instrucció del model normal de comptabilitat municipal, assenyala el contingut de la 
informació a lliurar. 
 
Vistos aquests antecedents, i d’acord amb la documentació elaborada per la 
Intervenció municipal, 
 
“PRIMER. Es dóna compte al Ple de l’Ajuntament dels estats d’execució del 
pressupost municipal i dels Organismes autònoms IMET i Biblioteca Museu Víctor 
Balaguer, exercici corrent, així com del moviment i situació de tresoreria a la data de 
referència, que s’annexen i formen part del present acord segons l’esquema següent: 
 

- Estat d’execució de despeses: Crèdits inicials / Modificacions / Crèdits finals / 
Despeses compromeses / Obligacions reconegudes netes / Pagaments 
realitzats. 
 

- Estat d’execució d’ingressos: Previsions inicials / Modificacions / Previsions 
definitives / Drets reconeguts nets / Recaptació neta. 
 

- Moviment i situació de tresoreria: Existència de tresoreria a l’inici del període / 
Cobraments / Pagaments / Existència de tresoreria al final del període. 
 

SEGON.  Es fa constar que els estats reflecteixen els registres comptabilitzats fins a 
la data de final del trimestre de referència, sense que això suposi que el trimestre 
estigui tancat i sigui definitiu.” 



 

 
 

 



 

 
 

 



 

 
 

 



 

 
 

 



 

 

 



 

 

 
 



 

 
 

 



 

 
 

 



 

 
 

 



 

 
 

 



 

 
 

 



 

 
 

 



 

 
 

 



 

 
 

 



 

 
 

 



 

 
 

 



 

 
 

 



 

 
 

 



 

 
 

 



 

 
 

 



 

 
 

 



 

 

 



 

 
 

 



 

 
 

 



 

 
 

 



 

 
 

 



 

 
 

 



 

 
 

 



 

 
 

 



 

 
 

 



 

 
 

 



 

 
 

 



 

 
 

 



 

 
 

 



 

 
 

 



 

 
 

 



 

 
 

 



 

 
 

 



 

 
 

 



 

 
 

 



 

 
 

 



 

 
 

 



 

 
 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 



 

 
 

 
 



 

 
 

 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 



 

 
 

 
 



 

 
 

 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 



 

 
 

 
 



 

 

 
El Ple es dóna per assabentat. 
 

 
 
   6. INTERVENCIÓ. DONAR COMPTE DE L’INFORME NÚM. 12/2017 DE 

LA SINDICATURA DE COMPTES DE CATALUNYA. (Exp. 54/2017-INT) 
 

La Sindicatura de Comptes de Catalunya va emetre l’Informe 12/2017, corresponent 
a l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, despeses per transferències, de l’exercici 2015. 
 
Atès el que preveu la disposició addicional sisena de la Llei 26/2009, de 23 de 
desembre, de mesures fiscals, financeres i administratives, els informes de la 
Sindicatura s’han de posar en coneixement dels òrgans de govern de la Corporació 
local i publicar-se a la seu electrònica de l’entitat. 
 
Per tot això, vist l’Informe d’Intervenció sobre les actuacions i l’estat de compliment de 
les recomanacions de la Sindicatura, s'adopta el següent  
  

ACORD: 
 
“PRIMER. Donar compte de l’Informe de la Sindicatura de Comptes de Catalunya 
12/2017, relatiu a l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, despeses de transferències, 
exercici 2015. 
 
SEGON. Donar compte de l’Informe d’Intervenció respecte de les actuacions 
necessàries i de l’estat de compliment de les recomanacions de l’Informe de 
Sindicatura. 
 
TERCER. Publicar a la seu electrònica municipal l’Informe de la Sindicatura de 
Comptes 12/2017, tot això d’acord amb allò que diu l’apartat 1 de la disposició 
addicional sisena de la Llei 26/2009, de 23 de desembre, de mesures fiscals, 
financeres i administratives. 
 
QUART. Traslladar el present acord a la Sindicatura de Comptes de Catalunya.” 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 
 
 



 

 

 



 

 

 

 
 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 
INFORME D'INTERVENCIÓ 
 
Referent a les actuacions municipals i estat de compliment de les 
recomanacions proposades a l’Informe 12/2017 de la Sindicatura de Comptes. 
 
En data 13 de setembre 2017 la Sindicatura de Comptes de Catalunya va fer públic 
l’Informe 12/2017, relatiu a l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, despeses per 
transferències, de l’exercici 2015. 
 
La Sindicatura va realitzar els treballs de revisió d’expedients i diverses reunions amb 
els departaments municipals gestors de subvencions durant el darrer trimestre del 
2016. També va tenir en compte els informes de fiscalització interns realitzats per la 
Intervenció municipal corresponents al mateix exercici i lliurats anteriorment a la 
pròpia Sindicatura juntament amb la documentació del compte general del 2015. En 
concret l'“Informe de fiscalització. Convocatòria de subvencions destinades a entitats i 
associacions de Vilanova i la Geltrú per a l’Any 2015” i “Anàlisi dels procediments de 
fiscalització limitada i plena posterior (juny 2016)”, aquest darrer contractat a 
professionals externs. 
 
L’Informe 12/2017 assenyala un conjunt d’errors administratius i de dèficits de gestió 
de les subvencions concedides, i posa de manifest així mateix una sèrie de 
recomanacions de millora. 
 
L’objecte del present informe d’Intervenció és donar compte de les actuacions que ha 
portat a terme l’Ajuntament durant l’exercici 2017 per tal d’acomplir les 
recomanacions que es proposen a l’Informe, així com les mesures en curs de 
realització. 
 
PRIMER. Actuacions municipals que s’han portat a terme per a la millora de la gestió 
de subvencions. 
 
1.- Acords municipals aprovats durant el present exercici: 
 
- Modificació de l’Ordenança general reguladora de la concessió de subvencions pel 

que fa a la concessió directa de subvencions, establint un procediment restringit 
de concessió de les subvencions extraordinàries (Ple 13 de març 2017) 

- Aprovació del Pla estratègic de Subvencions de l’Ajuntament de Vilanova i la 
Geltrú (anys 2017-2019) (Ple 13 de març 2017) 

- Modificació de les bases d’execució del pressupost municipal 2017 referent a la 
regulació de les subvencions nominatives i concreció de les entitats beneficiàries 
(Ple 8 d’abril 2017)) 

- Bases i convocatòria de subvencions de concurrència pública pel 2017 incorporant 
les recomanacions relatives als requisits formals dels beneficiaris, fixació i 
puntuació per la distribució dels ajuts, formes de pagament, etc. 

- Aprovació de les Bases de concessió dels ajuts d’emergència social (Ple 4 juliol 
2016) 

- Modificació del circuit intern i de la tramitació de les subvencions en règim de 
concurrència competitiva (document del 26/05/2017). 



 

 

2.- Establiment de nous models de documents de fiscalització de subvencions, 
incorporant les diferents fases del procediment: Convocatòria, concessió i justificació 
de les subvencions. 
 
3.- S’ha pres coneixement i s’han subsanat, en el seu cas, els errors administratius i 
d’aplicacions comptables que es varen detectar a l’Informe. 
 
4.- Pel que fa a les transferències a altres ens públics, s’ha unificat la relació de 
documents a sol·licitar a les entitats públiques per tal d’acreditar l’aportació anual que 
realitza l’Ajuntament. 
 
5.- A la data d’elaboració de l’Informe de Sindicatura, i en relació a la mostra 
estudiada de l’exercici 2015, es feia menció de tres entitats beneficiàries de 
subvencions nominatives i tres més beneficiàries de subvencions de concurrència 
que no havien presentat justificació de les mateixes, tot i que l’Ajuntament els havia 
requerit. Actualment, d’aquestes sis entitats, només n'hi ha una que consta pendent 
de presentar justificació, que és l’Associació dels Tres Tombs. En conseqüència, el 
Departament de Cultura, responsable de la gestió de la subvenció d’aquella entitat, 
amb l’assessorament dels Serveis jurídics de Secretaria, hauria d’iniciar expedient de 
reintegrament de la subvenció. 
 
6.- Per altra banda, d’acord amb la informació subministrada pels departaments 
municipals, s’està treballant en l’elaboració de models de documents diversos, com 
ara un model de conveni per a les subvencions nominatives i un model de justificació 
de les aportacions concedides als grups polítics municipals. 
 
SEGON. En el marc de les facultats de control intern, i amb la limitació dels seus 
recursos, aquesta Intervenció municipal revisarà la justificació de la totalitat de les 
subvencions concedides nominatives i extraordinàries, així com les concedides en 
règim de concurrència quan el seu import superi els 3.000 euros, dels exercicis 2013, 
2014 i 2015. Del resultat d’aquests treballs es donarà compte al Ple municipal. 
 
TERCER. D’acord amb el que preveu la disposició addicional sisena de la Llei 
26/2009, de 23 de desembre, de mesures fiscals, financeres i administratives, els 
informes de la Sindicatura de Comptes de Catalunya “s’han de sotmetre al 
coneixement dels òrgans de govern d’aquests ens i n’han de fer publicitat a llur seu 
electrònica corporativa”. 
 
 
El Ple es dóna per assabentat. 
 
 

   7. TRESORERIA. DONAR COMPTE DE L’INFORME DE LA TRESORERIA 
REFERENT AL QUE DISPOSA LA LLEI 15/2010, DE 5 DE JULIOL, DE 
MODIFICACIÓ DE LA LLEI 3/2004, DE 29 DE DESEMBRE, DE LLUITA 
CONTRA LA MOROSITAT, TERCER TRIMESTRE 2017. (Exp. 93/2017-
TRE) 

 



 

 

La Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, 
per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions 
comercials, preveu en els articles quart i cinquè, un procediment de tramitació, 
informació i publicitat de les obligacions pendents de pagament per tal de donar 
compliment als terminis de pagament previstos a la mateixa Llei. 
 
Aquest procediment es basa en un informe trimestral del tresorer municipal sobre les 
factures pendents de pagament que hagin superat els terminis que dicta la llei. 
L’informe s’ha de presentar al Ple municipal i donar-hi publicitat. 
 
Una vegada presentat a la Comissió informativa de l’Àrea de Serveis Centrals, 
Seguretat i Hisenda en data 24 de juliol de 2017 i en compliment d’aquestes 
previsions normatives,  
 
ES DÓNA COMPTE al Ple municipal de l’Informe de la Tresoreria (annex I) 
corresponent a les obligacions pendents de pagament comptabilitzades i que 
incompleixen els terminis de pagament del tercer trimestre del 2017 de l’Ajuntament 
de Vilanova i la Geltrú, l’Organisme Autònom de Patrimoni Víctor Balaguer i l’Institut 
Municipal d’Educació i Treball. 
 
 
Annex I 
 
 

INFORME DE TRESORERIA 29/2017 
 
 

MARIA PILAR TENA CASABÓN, TRESORERA DE L’AJUNTAMENT DE 
VILANOVA I LA GELTRÚ, 
 
INFORMA: 
 
 
L’article 4.3 la Llei 3/2004, modificat per la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de mesures de 
lluita contra la morositat en les operacions comercials, estableix l’obligació del 
Tresorer de l’Ajuntament de realitzar trimestralment un informe sobre el compliment 
dels terminis de pagament fixats al Reial Decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, 
pel que s’aprova el Text refós de la Llei de contractes del sector públic amb el nombre 
i la quantia global de les obligacions pendents de pagament en què s’estiguin 
incomplint aquests terminis de pagament. 
 
D’acord amb l’exposat, qui subscriu informa que l’estat de les obligacions pendents 
de pagament comptabilitzades corresponents al tercer trimestre natural de 2017, 
segons la informació resultant dels programes comptables, en què s’estiguin 
incomplint aquests terminis de pagament és: 
 
 
 



 

 

Per l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú 
Data Informació Nombre factures Import 

06/10/2017 515 662.904,59 € 

   

Per l’Organisme Autònom de Patrimoni Víctor Balaguer 
Data Informació Nombre factures Import 

06/10/2017 24 10.604,86 € 

   

Per l’Institut Municipal d’Educació i Treball (IMET) 
Data Informació Nombre factures Import 

06/10/2017 84 648.731,45 € 

 
 
El Ple es dóna per assabentat. 
 

 
 
DICTÀMENS: 
 

COMISSIÓ INFORMATIVA DE SERVEIS CENTRALS, SEGURETAT I HISENDA 
 
 
   8. INTERVENCIÓ. RATIFICACIÓ DEL DECRET DE DATA 08.08.2017, DE 

MODIFICACIÓ DE CRÈDIT NÚM. 30/2017 DEL PRESSUPOST 
MUNICIPAL. (Exp. 53/2017-INT) 

 
Relació de fets 
 
Vist que en data 8 d’agost de 2017, la segona tinenta d’Alcaldia i regidora 
d’Economia, Hisenda, Seguretat, Recursos Humans i TIC va dictar un decret pel qual 
s’aprova l’expedient de modificació de crèdits del pressupost municipal núm. 30/2017 
amb relació a l’estudi de la qualitat de l’aire d’una indústria de fusió d’alumini a la 
zona de Les Llunes. 
 
Vist que aquest Decret ha de ser ratificat pel Ple de l’Ajuntament. 
 
Per tot això, aquest Ple de l’Ajuntament adopta el següent  
 

ACORD: 
 



 

 

“PRIMER. Ratificar el Decret de regidora delegada de data 8 d’agost de 2017, que es 
transcriu a continuació:  
 

“Identificació de l'expedient 
Núm. exp.: 28/2017/eINT 

  
Relació de fets 

 
1. Vista la proposta de modificació de crèdits del pressupost municipal 
presentada per la Regidoria de Medi Ambient que figura a l'expedient, en 
relació amb l’estudi de la qualitat de l’aire d’una indústria de fusió d’alumini a la 
zona de Les Llunes. 
 
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. La present resolució es dicta en virtut del Decret de l'alcaldessa de data 18 
de juliol de 2017, de refosa de totes les delegacions efectuades a favor 
d'aquesta regidora, Sra. GLÒRIA GARCÍA PRIETO, i que foren publicades en 
els BOPB de dates 14 de setembre de 2015, i 13 d'abril i 17 de maig de 2017. 
  
Per tot això, RESOLC: 
 
PRIMER. Aprovar l'expedient de modificació de crèdits del pressupost municipal 
núm. 30/2017, corresponent a Transferències de crèdit, per un import total de 
21.538 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 

07.9203.2260402 Mocions 21.538,- 42.1721.2269900 Agència 
Local de 
l'Energia 

21.538.- 

 Total 21.538,-  Total 21.538,- 
 

 

SEGON. El present decret s’haurà de ratificar pel Ple de la Corporació.” 
 



 

 

SEGON. Exposar al públic el present acord per un termini de 15 dies a efectes de 
suggeriments i reclamacions. Si no se’n produïssin s’entendrà definitivament aprovat 
l’expedient i es publicarà un resum del Pressupost modificat en el Butlletí Oficial de la 
Província.” 
 
 
Es vota la proposta, la qual s'aprova per unanimitat dels presents, amb un total de 24 
vots a favor (4 vots de CiU, 5 del PSC, 5 de la CUP, 4 d'ERC, 1 de C's, 2 de SOM 
VNG, Sra. Carmen Reina, Sra. Ariadna Llorens i Sr. David Montes, regidors no 
adscrits). 
 
 

   9. INTERVENCIÓ. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’EXPEDIENT DE 
MODIFICACIÓ DE CRÈDITS 38/2017. (Exp. 55/2017-INT) 

    
L’Ajuntament va aprovar un Pla de Sanejament 2017-2021 per tal de permetre 
eixugar el romanent de tresoreria negatiu de l’Ajuntament i de l’IMET corresponents a 
l’exercici 2016. Atès que l’IMET té necessitats imperioses de tresoreria, resulta 
necessari que l’Ajuntament faci una aportació extraordinària a l’organisme autònom 
per l’import del romanent negatiu (576.148 €), finançat amb l’estalvi de les 
amortitzacions dels préstecs ICO. D’aquesta manera l’Ajuntament assumeix el dèficit 
de l’organisme autònom, però el Pla de Sanejament no té cap variació en termes 
consolidats. 
 
Per altra banda, el Departament de Promoció Econòmica proposa l’augment de 
despesa de l’aplicació pressupostària de Manteniment de Mercats Municipals per a la 
realització d’una obra menor de substitució de la bomba de calor del Mercat central. 
Aquesta obra es finança amb transferència de l’aplicació d’Accions d’Execució de 
Mocions. 
 
Finalment, el Departament d’Habitatge proposa transferir recursos del programa 
d’emergència social  per import de 50.000 euros, per tal d’adquirir un habitatge social. 
 
Per tot això, vist l’informe d’Intervenció, aquest Ple de l'Ajuntament aprova el següent 

 
ACORD: 

 
“PRIMER. Aprovar l’expedient de modificació de crèdits núm. 38/2017, modalitat de 
de transferències de crèdits, d’acord amb el resum següent: 
 

 
 

Aplicació  Concepte d´origen   Import Aplicació Concepte de destí Import 
90.0110.91100 Amortització préstecs 

sector públic 
576.148 32.3202.41002 Aportació 

extraordinària IMET 
576.148 

07.9203.2260402 Execució Mocions  25.000 10.4312.21202 Manteniment Mercats  25.000 
40.2316.48002 Lloguers emergència 

social 
 50.000 50.1521.68200 Adquisició Habitatge  50.000 

                      Total . . . . . .  651.148             Total . . . . . . 651.148 



 

 

 
 
SEGON. Exposar l’expedient al públic per un termini de 15 dies, entenent-se aprovat 
definitivament si no es produeixen al·legacions o suggeriments.” 
 
 
Es vota la proposta, la qual s'aprova amb el resultat següent: 
 
  Vots a favor: CiU (4) i PSC (5) = 9 vots 
  Vot en contra: C's = 1 vot  

Abstencions: CUP (5), ERC (4), SOM VNG (2), Sra. Carmen Reina, 
Sra. Ariadna Llorens i Sr. David Montes = 14 vots 

 
 

 10. TRESORERIA. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA MODIFICACIÓ DE LES 
ORDENANCES FISCALS I DE L’ORDENANÇA REGULADORA DELS 
PREUS PÚBLICS MUNICIPALS PER AL 2018. 

 

Vistos els informes d’Intervenció i Tresoreria així com els estudis econòmics 
elaborats, a proposta de la presidenta de la Comissió Informativa de l’Àrea de Serveis 
Centrals, Seguretat i Hisenda, una vegada informats a la Comissió Informativa de 
l’Àrea en dates 9 i 16 d’octubre de 2017, aquest Ple de l'Ajuntament aprova el 
següent 

A C O R D : 
 
"Primer. Aprovar provisionalment la modificació de l'Ordenança Fiscal següent: 
 

• Ordenança Fiscal Número 1, General de Gestió, Inspecció i Recaptació. 
 
El text de les modificacions es recull a l’annex nº 1 de la present proposta. 

 
Segon. Exposar al públic l'acord precedent al tauler d’edictes de l'Ajuntament durant 
trenta dies a comptar des del següent al de la publicació del corresponent anunci en 
el "Butlletí Oficial de la Província" i també en un diari de gran difusió de la província. 
En aquest termini els interessats podran examinar l’expedient i presentar-hi els 
suggeriments i les reclamacions escaients. Transcorregut el període indicat sense 
haver-se'n formulat cap, l’acord adoptat restarà aprovat definitivament. 
 
Quart. En cas de no haver-se produït reclamacions, publicar al "Butlletí Oficial de la 
Província" l'acord definitiu i el text íntegre de la modificació de l'Ordenança, la qual 
entrarà en vigor el dia 1 de gener de 2018 i regirà mentre no s’acordi la seva 
modificació o derogació." 
 

 
ANNEX  1 (Acord Primer) 

 



 

 

 

Ordenança fiscal núm. 1 Ordenança Fiscal General 

 
Article 37.- Ajornaments i fraccionaments 
 
- Número 4: es suprimeixen els apartats a) i c), i els actuals b), d), e) i f) passen a ser 
els a), b), c) i d) respectivament: 
 
4. No seran ajornables ni fraccionables: 

a)  Les autoliquidacions, llevat de les relatives a l’Impost sobre l’Increment del 
Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana derivat de transmissions a títol 
gratuït. 

b)  Els preus públics. 
c)  Els deutes tributaris que, d’acord amb la legislació concursal, tinguin la 

consideració de crèdits contra la massa. En aquest cas, les sol·licituds 
d’ajornament o fraccionament que es presentin seran objecte d’inadmissió. 

d)  Per raons de cost i eficàcia, els deutes d’import per principal inferior a 60 euros. 
 
- Número 10: es suprimeix l’apartat b) iv): 
 
 
Article 38.- Termini de pagament avançat 
 
Es dóna nova redacció al primer paràgraf i als Números 1,2 i 3: 
 
Per a l’exercici 2018 s’estableix un termini de pagament avançat dels rebuts de 
venciment periòdic, Impost sobre Béns Immobles, Rústica i Urbana, Taxa 
d’Escombraries Domiciliàries, Impost sobre Activitats Econòmiques i Taxa 
d’Escombraries Industrials, d’acord amb les condicions següents: 
 
1. Càlcul de l’import a avançar: 
El càlcul de la quota a satisfer per aquesta modalitat de pagament avançat és 
realitzarà a partir dels rebuts de venciment periòdic girats a l’exercici 2017, amb la 
quota actualitzada d’acord amb les previsions per a la fixació dels deutes tributaris de 
les Ordenances Fiscals vigents a l’exercici 2018, amb aplicació d’una bonificació del 
5% del deute. 
 
2. Termini d’ingrés: 
Els deutes calculats segons l’exposat al punt anterior s’hauran de satisfer: 
-  Si el rebut s’ha generat abans del dia 27 de gener de 2018 i està domiciliat, el 

càrrec en compta es realitzarà el dia 2 de febrer de 2018. 
-  Si el rebut no està domiciliat, fins del 2 de febrer de 2018. 
 
3. Procediment: 
L’Ajuntament remetrà als contribuents que s’hagin acollit a aquesta modalitat de 
pagament avançat a l’exercici 2017, la sol·licitud amb el càlcul de les quotes de 



 

 

l’exercici 2018 per tal de que puguin formalitzar la seva domiciliació abans del 27 de 
gener de 2018.  
La resta de contribuents que vulguin acollir-se a aquesta modalitat de pagament 
hauran de tramitar la seva sol·licitud fins el dia 2 de febrer de 2018. 
 
 
Article 39.- Compte corrent tributari 
 
Es modifica de l’import de la lletra d) del Número 4 per rebaixar-lo de 30 a 15 € i 
facilitar aquesta modalitat de pagament:  
 

d) L’import de les quotes resultants del  compte corrent tributari no podrà ser 
inferior a 15,00 € mensuals. 

 
****** 

 
De la proposta inicial, que incloïa diverses modificacions, se'n retiren totes exceptuant 
l'Ordenança Fiscal número 1.  Es vota la proposta actualitzada, la qual s'aprova amb 
el resultat següent: 
 
  Vots a favor: CiU (4), PSC (5), CUP (5) i Sra. Carmen Reina = 15 vots 

Abstencions: ERC (4), C's (1), SOM VNG (2), Sra. Ariadna Llorens i 
Sr. David Montes = 9 vots 

 
 

 
 11. TRESORERIA. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA MODIFICACIÓ DE LES 

BASES PER A LA CONCESSIÓ D’AJUTS ECONÒMICS EN ELS 
TRIBUTS MUNICIPALS. 

 
 

Es retira aquest punt de l'ordre del dia.  
 

 
 

COMISSIÓ INFORMATIVA DE TERRITORI I ESPAI URBÀ 
 
 

  12. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA REFORMA DELS ESTATUTS DEL 
CONSORCI URBANÍSTIC PER AL DESENVOLUPAMENT DE L’ÀMBIT 
ANOMENAT EIXAMPLE NORD, DEL TERME MUNICIPAL DE 
VILANOVA I LA GELTRÚ.  (Exp. 147/2017-SEC) 

 
Relació de fets 
 
1. El Consell General del Consorci VNG Eixample Nord, en la seva sessió celebrada 
en data 22 de març de 2017, va adoptar la resolució d’aprovar inicialment la reforma 
dels seus Estatuts. 



 

 

 
2. L’aprovació inicial fou sotmesa a informació pública durant un termini de 30 dies 
hàbils, mitjançant publicació al BOPB (28/04/2017), DOGC (16/05/2017) i al tauler 
d’anuncis de les oficines consorcials. 
 
3. En data 06/04/2017 va entrar pel registre general un escrit del secretari del 
mencionat Consorci dirigit a l’alcaldessa, a l’efecte que pugui adoptar i publicar 
l’acord d’aprovació dels Estatuts pel Ple, sense el qual la reforma no pot entrar en 
vigor. 
 
4. Atès que el termini d’informació pública mencionat al punt segon va finalitzar el dia 
27 de juny de 2017, sense que es presentés cap al·legació al text aprovat, per tant, 
s’entén definitivament aprovada pel Consorci la reforma dels Estatuts. 
 
6. Atès l’art. 12.2.g) dels vigents Estatuts del Consorci, sense els quals aquesta 
reforma no pot entrar en vigor. 
 
7. Vist l’informe favorable del secretari general de la Corporació, així com l’informe de 
l’interventor municipal i les esmenes que es deriven del mateix. 
 
 
Fonaments de dret 
 
I. Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 
municipal i de règim local de Catalunya, al requerir l’esmentat acord quòrum especial. 
 
II. Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local (LRBRL). 
 
III. Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i 
serveis dels ens locals. (ROAS) 
 
IV. Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les 
administracions públiques de Catalunya. 
 
V. Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic (LRJSP). 
 
VI. Llei 27/2013 de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de 
l’administració local (LRSAL). 
 
VII. Estatuts vigents del Consorci pel desenvolupament de l’Eixample Nord. 
 
 
Per tot això, aquest Ple de l’Ajuntament aprova els següents  
 

ACORDS: 
 
“PRIMER. APROVAR INICIALMENT la modificació dels Estatuts del Consorci 
urbanístic per al desenvolupament de l’àmbit anomenat Eixample Nord, del terme 
municipal de Vilanova i la Geltrú, amb la incorporació de les esmenes que es deriven 



 

 

de l’informe de l’interventor municipal incorporat a l’expedient, i que quedaran 
redactats de la forma següent: 
 

 

“ESTATUTS DEL CONSORCI URBANÍSTIC PER AL DESENVOLUPAMENT DE L’ÀMBIT 
ANOMENAT EIXAMPLE NORD, DEL TERME MUNICIPAL DE VILANOVA I LA GELTRÚ 

 
 
CAPÍTOL I – DISPOSICIONS GENERALS 
 
 
Article 1. Denominació i composició 
 
L’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú i l’Institut Català de Sòl, entitat de dret 
públic adscrita al Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de 
Catalunya, constitueixen el Consorci urbanístic per al desenvolupament de 
l’àmbit anomenat Eixample Nord, del terme municipal de Vilanova i la Geltrú.  
 
 
Article 2. Objecte i àmbit d’actuació 
 
El Consorci té com a objecte la formulació de planejament derivat, la gestió i 
la urbanització, com a Administració actuant, del sector anomenat Eixample 
Nord, del Pla General d’Ordenació Urbana de Vilanova i la Geltrú, o dels 
diferents sectors que resultin de la seva divisió.  
 
 
Article 3. Naturalesa, règim jurídic i adscripció 
 
3.1  El Consorci urbanístic és una entitat de dret públic, de caràcter associatiu, 

amb personalitat jurídica pròpia distinta de la dels ens consorciats, té 
caràcter voluntari i una durada condicionada al compliment de les seves 
finalitats, i es regeix per aquests Estatuts, pel Reglament de règim intern 
per al cas que s’aprovi, per la legislació urbanística i per les disposicions 
legals i reglamentàries que li siguin aplicables. 

 
3.2  El Consorci es constitueix com una entitat urbanística especial i opera 

com a Administració actuant, en els termes que estableix la legislació 
urbanística.   

 

3.3  El Consorci s’adscriu a l’ajuntament de Vilanova i la Geltrú. 
 
 
Article 4. Domicili 
 



 

 

El Consorci té el domicili social a la seu de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú 
(Plaça de la Vila, nº8). No obstant això, es podrà modificar per acord del 
Consell General. 
 
 
Article 5. Personalitat jurídica i capacitat  
 
5.1 El Consorci, per complir la seva finalitat, té personalitat jurídica pròpia i 

diferent de la dels ens consorciats. 
 
5.2  El Consorci té capacitat jurídica suficient per a realitzar els seus objectius i, 

en conseqüència, pot realitzar les actuacions següents: 
 

a) Adquirir, ser beneficiari d’expropiacions, posseir, reivindicar, gravar, 
hipotecar i alienar béns de tota mena; obligar-se, celebrar contractes, 
exercir accions i excepcions així com interposar recursos, d’acord amb 
la legislació vigent. 

b) Contractar, d’acord amb el que disposa l’ordenament jurídic vigent, 
restant sotmès a la legislació de contractes de les administracions 
públiques, en els supòsits i de la manera que li sigui d’aplicació en 
cada moment. 

c) Establir convenis amb particulars i altres administracions públiques 
destinats al compliment del seu objecte. 

 
5.3 Els ens consorciats poden delegar en el Consorci les potestats 

urbanístiques que no tinguin el caràcter d’indelegables i encomanar-li les 
facultats que no siguin intransferibles, i que siguin necessàries per a la 
consecució de l’objecte del Consorci.  

 
 
Article 6. Funcions del Consorci 
 
Per tal de desenvolupar el seu objecte, corresponen al Consorci les següents 
funcions: 
 
a)  Coordinar l’actuació dels ens consorciats en l’exercici de les seves 

competències. 
b) Ser l’Administració urbanística actuant d’acord amb el que estableix la 

legislació urbanística. 
c) Redactar els instruments de planejament urbanístic derivat per a la seva 

presentació posterior a tràmit i aprovació de l’administració competent. 
d)  Redactar, tramitar i aprovar els instruments de gestió urbanística 

necessaris per al desenvolupament d’aquest àmbit. 
e) Redactar els diferents projectes d’urbanització i d’infraestructures per a la 

seva presentació posterior a tràmit i aprovació de l’administració 
competent, així com dur a terme la seva execució. 



 

 

f)  Ser beneficiari d’expropiacions, sent-ne l’Ajuntament de Vilanova i la 
Geltrú l’Administració expropiant. 

g)  Establir els criteris i mecanismes necessaris per al finançament dels 
diferents projectes i per a garantir la viabilitat econòmica de l’actuació 
pública. 

h)  Qualsevol altra que sigui necessària per al compliment de l’objecte del 
Consorci. 

 
 
Article 7. Participació 
 

7.1 Els ens consorciats participen en els drets i obligacions del Consorci en 
una proporció del 51% l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú i un 49% 
l’Institut Català del Sòl. 

 
7.2 El Consorci, d’acord amb la legislació aplicable, cedirà a cadascun dels 

ens consorciats el sòl amb aprofitament que obtingui com a Administració 
actuant.  

 
 
CAPÍTOL II – ÒRGANS DE GOVERN I D’ADMINISTRACIÓ 
 
 
Article 8. Règim Orgànic 
 
El Consorci es regeix pels òrgans següents: 
 
a) El Consell General 
b) La Comissió Executiva 
c) La Presidència  
d) La Vicepresidència 
 
 
Article 9. Composició del Consell General 
 
9.1 El Consell General, òrgan superior de govern i administració del Consorci, 

està integrat pels següents membres, que actuen en representació dels 
ens consorciats, i són nomenats de la manera següent: 

 
a) Un representant de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú per cadascun dels 

diferents grups municipals, designats per l’òrgan municipal que 
correspongui. Aquests representants municipals podran ser indistintament 
membres electes o no de la Corporació. 
 

b)  Cinc membres en representació de l’Institut Català del Sòl, designats per 
l’òrgan d’aquesta entitat que correspongui. 



 

 

 
9.2 Els membres de cada ens en el Consell General representen el 

percentatge de participació previst a l’art. 7, amb el règim d’adopció 
d’acords previst a l’article 12 d’aquests Estatuts.  

 
9.3 La Gerència del Consorci, i els vocals membres de la Comissió Executiva, 

hi assisteixen amb veu però sense vot. 
 
 
Article 10. Funcions del Consell General 
 
10.1 Corresponen al Consell General les funcions necessàries per al bon 

funcionament del Consorci i la consecució dels seus objectius. 
 
10.2 En especial, són de la seva competència les funcions següents: 
 
a)  Aprovar, si escau, el Reglament i les normes de funcionament internes del 

Consorci. 
b)  Nomenar, i separar si escau, el/la president/a, el/la vicepresident/a i el/la 

secretari/ària del Consell General, que ho seran també del Consorci. El/la 
secretari/ària del Consell General ho serà també de la Comissió 
Executiva. 

c)  Nomenar, i separar si escau, els membres de la Comissió Executiva. 
d)  Nomenar, i separar si escau, els dos membres de la Comissió Executiva, un 

en representació de cadascun dels ens consorciats, que, de manera 
conjunta, autoritzaran els pagaments del Consorci. 

e)  Nomenar, si escau, i separar, la Gerència del Consorci. 
f)  Nomenar i cessar les persones encarregades de l’auditoria del Consorci. 
g)  Aprovar el pressupost anual, la plantilla de personal i les bases 

d’execució del pressupost. Aprovar les modificacions de pressupost que 

corresponguin, d’acord amb les lleis i les bases d’execució esmentades. 

h)  Aprovar l’adscripció del Consorci a l’Administració pública que 

correspongui.  

i)  Aprovar el Pla d’actuació, inversió i finançament anual.  
j)  Aprovar els comptes dels exercicis anteriors, incloent la memòria de 

gestió, vetllar per l’administració del patrimoni i decidir sobre l’aplicació 
dels recursos que se’n derivin. 

k)  Fixar les bases generals i acordar els actes de disposició del patrimoni del 
Consorci. 

l)  Donar, en condició d’Administració actuant, la conformitat als instruments 
de planejament urbanístic derivat, per a la seva presentació posterior a 
tràmit i aprovació de l’administració competent.  

m)  Tramitar i aprovar, en condició d’Administració actuant, els instruments de 
gestió urbanística. 



 

 

n)  Donar, en condició d’Administració actuant, la conformitat als diferents 
projectes d’urbanització i d’infraestructures per a la seva presentació 
posterior a tràmit i aprovació de l’administració competent. 

o)  Ser l’òrgan de contractació del Consorci. 
p)  Aprovar els estudis de viabilitat del sector a desenvolupar i del mateix 

Consorci, així com les seves actualitzacions. 
q)  Acordar l’exercici d’accions judicials, la interposició de recursos i, en 

general, la defensa dels interessos i els drets del Consorci. 
r)  Modificar aquests Estatuts. 
s)  Acordar la dissolució i la  liquidació del Consorci. 
 
10.3 No obstant l’anterior, el Consell General pot delegar en un altre òrgan 

del Consorci la funció que s’estableix a les lletres f) i o). 
 
 
Article 11. Règim de sessions del Consell General 
 
11.1  El Consell General es reunirà ordinàriament una vegada per trimestre i, 

amb caràcter extraordinari, sempre que sigui convocat per la 
Presidència, a iniciativa pròpia o a petició d’una tercera part dels 
membres del Consell. 

 
11.2  En relació amb la convocatòria de les sessions, es disposa el següent: 
 
a) La convocatòria de les sessions s’ha de fer per escrit, en qualsevol suport, 

per correu, ordinari o certificat, per telefax o per mitjans electrònics o 
telemàtics, sempre que en permeti deixar constància de la recepció, i ha 
de contenir l’ordre del dia corresponent. 

b) La notificació de la convocatòria de la sessió s’ha de practicar amb una 
antelació mínima de 4 (quatre) dies naturals. 

c) Des de la data de la convocatòria han d’estar a disposició dels membres 
del Consell General els expedients relatius als temes a tractar. 

d) Les sessions extraordinàries es poden convocar amb una antelació 
mínima de 2 (dos) dies. 

 
11.3 Per a la constitució vàlida del Consell es requereix l’assistència, com a 

mínim, de vocals que representin el 67% dels vots. En tot cas, cal 
l’assistència del/de la president/a i del/de la secretari/ària, o de qui 
legalment els substitueixi. 
 

11.4 Els vocals membres del Consell General nomenats podran ser substituïts 
mitjançant la resolució pertinent de l’òrgan competent de l’ens 
consorciat corresponent, de la qual se’n donarà compte en la primera 
sessió del Consell que es convoqui després de la substitució, prèvia 
comunicació per escrit a la presidència del Consorci. 

 



 

 

11.5 De cada sessió, el/la Secretari/a n’estendrà l’acta corresponent, que 
serà aprovada pel Consell. 

 
 

Article 12. Règim d’acords del Consell General 
 
12.1 Correspon el 51% dels vots als representants de l’Ajuntament de 

Vilanova i la Geltrú, el qual els distribueix entre els seus membres en 
proporció a la representació del grup municipal corresponent en el Ple 
de la Corporació. Atesa la representació política d’aquests membres, el 
seu vot serà indelegable.  
 
Correspon el 49% dels vots als representants de l’Institut Català del Sòl, el 
qual els assigna a parts iguals entre els membres assistents, sigui quin 
sigui el quòrum d’assistència, i en cas que només n’assisteixi un, aquest 
ostentarà el 49 per cent dels vots. 
 

12.2 Els acords del Consell General s’han d’adoptar amb el quòrum del 75% 
del valor dels vots emesos pels membres assistents. Ni el/la president/a 
ni el/la vicepresident/a no ostenten vot de qualitat. 

 
 
Article 13. La Comissió Executiva. Composició i règim de funcionament 
 
13.1  La Comissió Executiva és l’òrgan d’execució de les funcions del Consorci 

a l’empara de les bases i criteris fixats pel Consell General.  
 

Aquesta Comissió està formada per quatre membres, dos en 
representació de l’Institut Català del Sòl i dos en representació de 
l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, designats tots ells pel Consell 
General.  També hi assisteix la Gerència, que té veu però no vot.  

 
No és necessari que els membres de la Comissió Executiva ho siguin 
també del Consell General. 

 
13.2  La Comissió Executiva nomena un/a president/a d’entre els seus 

membres, que no disposa de vot diriment o de qualitat. 
 

La durada del mandat de la Presidència és d’un any i aquesta s’escollirà 
de manera rotatòria entre un vocal representant de l’Institut Català del 
Sòl i un vocal representant de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. 

 
13.3 El/la secretari/ària del Consell General i, per tant, del Consorci, ho és 

també de la Comissió Executiva, i ha d’assistir preceptivament a les 
seves reunions. 

 



 

 

13.4 La Comissió executiva es reuneix, com a mínim, una vegada cada dos 
mesos, i sempre que es decideixi per unanimitat dels seus membres. 
S’entén vàlidament constituïda amb l’assistència d’un mínim de tres 
membres, sent necessària la del President i Secretari o persones en qui 
deleguin. 

 
13.5 Pel que fa a la convocatòria de la Comissió, s’adopta el règim previst 

per al Consell General, i s’ha de notificar, en tot cas, almenys amb 4 
(quatre) dies naturals d’antelació. 

 
13.6 S’apliquen a la Comissió Executiva, en relació amb la substitució i  

suplència dels seus membres, les mateixes normes previstes per al Consell 
General. 

 
13.7  De cada sessió de la Comissió, el/la secretari/ària n’estén l’acta 

corresponent.  
 
13.8  Cal el vot favorable de tres dels quatre membres de la Comissió 

Executiva per a la vàlida adopció d’acords. 
 
 
Article 14. Funcions de la Comissió Executiva 
 
Són funcions de la Comissió Executiva les que consten a continuació i les que, 
si s’escau, s’acordin pel Consell, amb excepció de les indelegables: 

 
a) Acordar la creació de comissions de treball de caràcter informatiu per a 

temes específics i la fixació de les normes de funcionament d’aquestes 
comissions. 

b) Proposar la plantilla de personal al servei del Consorci. 
c) Acordar l’adscripció del personal que serà procedent exclusivament 

d’una reassignació de llocs de treball de les administracions 
consorciades, en cas que sigui necessari i la contractació extraordinària 
en el cas previst a l’art. 20.3 d’aquests estatuts. 

d) Elaborar o bé encarregar a la Gerència, si s’escau, la redacció del Pla 
d’actuació, inversió i finançament, l’elaboració del pressupost anual i de 
la seva liquidació, dels comptes anuals i dels estudis de viabilitat 
econòmica dels sectors i del mateix Consorci, que s’hauran de presentar 
per a l’aprovació del Consell General, previs els tràmits que 
corresponguin. En tot cas la liquidació del pressupost serà aprovada per 
la Comissió Executiva i se’n donarà compte posteriorment al Consell 
General. 

e) Impulsar la redacció dels instruments de planejament i gestió i els 
projectes d’urbanització i d’infraestructures que siguin necessaris i donar-
n’hi el vistiplau abans de la seva tramitació. 



 

 

f) Impulsar la redacció de la relació de béns i drets afectats per expropiació 
i del projecte de taxació conjunta dels mateixos, si s’escau. 

g) Dur a terme els actes de disposició del patrimoni del Consorci, de 
conformitat amb les bases generals aprovades pel Consell General i 
donar-ne compte. 

h) Aprovar la despesa i ordenar els pagaments de conformitat amb les 
previsions contingudes al pressupost del Consorci.  
Dos dels membres de la Comissió Executiva, nomenats pel Consell 
General, disposaran de forma conjunta dels fons i autoritzaran els 
pagaments del Consorci, sens perjudici de la delegació de facultats que 
es pugui acordar a favor de la Gerència, si s’escau. 

i) La Comissió Executiva es constituirà en Comissió de Comptes a efectes 
d’estudi, informe i tramitació dels comptes anuals. 

j) Vetllar pel compliment dels calendaris fixats per al desenvolupament de 
les actuacions. 

k) Exercir aquelles altres funcions no atribuïdes expressament al Consell 
General o a d’altres òrgans del Consorci, i totes aquelles que siguin 
inherents a la seva naturalesa d’òrgan executiu del Consorci. 

 
 
Article 15. La Presidència i Vicepresidència del Consorci 
 
El Consell General nomena, d’entre els seus membres, el/la president/a i el/la 
vicepresident/a d’aquest òrgan, que ho són també del Consorci.  
 
 
Article 16. Funcions de la Presidència i la Vicepresidència del Consorci 

 
16.1 Correspon a la Presidència del Consorci l’exercici de les funcions 

següents: 
 

a) Representar el Consorci, amb la possibilitat de conferir mandats al 
respecte. 

b) Fixar l’ordre del dia de les sessions del Consell General. 
c) Convocar, presidir, suspendre i aixecar les sessions i dirigir les deliberacions 

del Consell General. 
d) Assegurar el compliment de les lleis. 
 
16.2 En els casos de vacant, absència o malaltia, el/la president/a és 

substituït/ïda pel/per la vicepresident/a. 
 
 
Article 17.- La Secretaria del Consorci 
 
17.1 El/La secretari/ària del Consorci ho serà tant del Consell General com de 

la Comissió Executiva. 



 

 

 
17.2 El/La secretari/ària del Consorci, que és nomenat/ada pel Consell 

General, pot ser membre o no d’aquest òrgan i/o de la Comissió 
Executiva. 

 
17.3 La durada del càrrec de secretari/ària és de quatre anys, comptats a 

partir del seu nomenament, sens perjudici de la possibilitat de reelecció 
successiva.  

 
17.4 El càrrec de secretari/ària recaurà en la persona del secretari de 

l’ajuntament o funcionari municipal en qui delegui. El seu exercici 
comportarà la corresponent compensació econòmica per la prestació 
de les seves funcions i la responsabilitat que li és inherent. 

 
17.5 En els casos de vacant, absència o malaltia de qui exerceixi les funcions 

de Secretaria, el secretari de l’ajuntament o funcionari delegat, es 
substituiran entre ells.  

 
 
Article 18.- Funcions del/de la secretari/ària del Consorci 
 
Són funcions del/de la secretari/ària del Consorci: 
 
a) Aixecar i visar les actes i els certificats dels acords del Consell General i de 

la Comissió Executiva, amb el vist-i-plau del/de la president/a. 
b) Custodiar la documentació oficial. 
c) Assistir preceptivament a totes les sessions del Consell General i la Comissió 

Executiva.  
d) Supervisar jurídicament l’activitat del Consorci i dels seus òrgans. 
 
 
Article 19. La Gerència del Consorci.  
 
19.1 El Consell General nomenarà un/a gerent del Consorci, que no pot ser 

membre del Consell ni de la Comissió Executiva, i que assistirà a les 
sessions d’aquests òrgans amb veu però sense vot. 

 
19.2  Pot ser designat gerent del consorci qualsevol persona que, reunint els 

requisits d’idoneïtat, ocupi un lloc de treball en qualsevol dels ens 
consorciats. Quan s’utilitzi aquesta modalitat de designació es 
considerarà que aquestes funcions són realitzades per raó del càrrec 
que ocupa en l’ens consorciat, amb el complement retributiu que es fixi 
en la corresponent valoració del lloc de treball. 

 



 

 

19.3  En altre cas, el/la gerent haurà d’haver superat un procediment selectiu 
que garanteixi els principis de publicitat i concurrència i llurs condicions 
laborals han de ser regulades al contracte de treball corresponent. 

 
19.4 La gerència exerceix les funcions que es determinin a l’acord del seu 

nomenament i aquelles que li deleguin els diferents òrgans del Consorci. 
  
 
CAPÍTOL  III. RÈGIM DE PERSONAL I FINANCER 
 
 
Article 20. Règim de personal 

 
20.1 D’acord amb la legislació aplicable en matèria de procediment i 

organització de l’administració pública, el personal del Consorci podrà 
ser funcionari o laboral procedent exclusivament d’una reassignació de 
llocs de treball de les administracions consorciades, sense perjudici del 
ja existent abans de l’entrada en vigor de la disposició addicional 20a de 
la Llei 30/1992, de 26 de novembre, que continuï ocupant un lloc de 
treball. 

 
20.2  El règim jurídic del personal del Consorci serà el de l’Administració 

Pública d’adscripció i les retribucions del nou personal que s’hi adscrigui 
en cap cas podran superar les establertes per a llocs de treball 
equivalents en l’Administració d’adscripció. Aquest personal quedarà en 
la situació administrativa que correspongui a la seva situació específica. 

 
20.3 Excepcionalment, quan no resulti possible comptar amb el personal 

procedent de les Administracions participants en el Consorci, en atenció 
a les singularitats de les funcions a desenvolupar, l’administració pública 
d’adscripció podrà autoritzar la contractació directa de personal per 
part del Consorci per a l’exercici d’aquestes funcions.  

 

 

Article 21. Pla d’actuació, inversió i finançament, pressupostos, comptabilitat i 
estudis de viabilitat 
 

21.1 El Consorci estarà subjecte al règim de pressupostació, comptabilitat i 
control de l’Administració pública d’adscripció, amb subjecció a les 
normes aplicables en matèria  d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat 
financera. 

 
 Els pressupostos i els comptes del Consorci, d’elaboració anual, han de 

formar part dels pressupostos i s’han d’incloure en el compte general de 
l’Administració pública d’adscripció, respectivament. 

 



 

 

21.2  El Consorci ha d’elaborar anualment un Programa d’actuació, inversió i 
finançament.   

 
21.3  Durant el darrer trimestre de cada any la Comissió Executiva ha de 

validar i presentar al Consell General, per a la seva aprovació, el Pla 
d’actuació, inversió i finançament i el pressupost corresponent a 
l’exercici següent.  

 
21.4  Dins el primer trimestre de cada any, la Comissió Executiva ha de validar 

i sotmetre a estudi i aprovació del Consell General els comptes anuals i 
la liquidació del pressupost de l’exercici anterior.  

 
21.5  El Consorci ha d’elaborar i desenvolupar un estudi de viabilitat detallat, 

tant del/s sector/s a desenvolupar com del mateix Consorci.  
 

Aquests estudis, com a mínim, han d’incloure la justificació del projecte 
d’inversió, els fluxos de tresoreria previstos, la seva actualització i una 
memòria justificativa on s’han de detallar les hipòtesis i dades utilitzades 
per a la seva preparació. 

 
Aquests estudis han de ser actualitzats periòdicament a requeriment del 
Consell General.  
 

21.6  El  Consorci també aportarà la informació requerida a les diferents admi-
nistracions competents en compliment de la legislació aplicable pel que 
fa a l’existència, activitat i seguiment i fiscalització d’ens d’aquesta 
naturalesa. 

 
 
Article 22. Fiscalització 
 
El control intern del Consorci es realitzarà en els termes i amb l’abast que 
aprovi l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú per tots els consorcis adscrits. En tot 
cas es portarà a terme una auditoria financera dels comptes anuals que 
estarà supervisada i serà responsabilitat de la intervenció de l’Ajuntament. 
 

 

Article 23. Recursos del Consorci 
 
23.1  Per dur a terme els seus objectius, el Consorci disposa dels recursos 

següents: 
 
a) Les subvencions que rebi dels ens consorciats.  
b) Les aportacions dels ens consorciats, ordinàries o extraordinàries, per 

sufragar el finançament de les adquisicions de finques incloses dins l’àmbit 



 

 

del sector, així com pel finançament de l’activitat i manteniment del 
Consorci. 

c) Les quotes urbanístiques que es recaptin en exercici de la seva acció 
urbanística 

d) Els drets, els béns i els valors que constitueixin el seu patrimoni. 
e) Els rendiments de les activitats del Consorci. 
f) Els productes del seu patrimoni. 
g) Les subvencions, les donacions, els llegats i els ajuts de tota mena amb 

què el Consorci sigui afavorit. 
h) Qualsevol altre que li pugui correspondre d’acord amb les lleis. 
 
23.2 L’Institut Català del Sòl i l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú han 

d’efectuar les aportacions corresponents a les despeses ordinàries de 
funcionament del Consorci d’acord amb les seves quotes de 
participació, sense perjudici dels acords que es pugui establir entre ells 
en relació al moment en què es fan efectives i els mecanismes de 
compensació que s’acordin. Pel que fa a les inversions que hagi 
d’efectuar el Consorci, s’han d’adequar al que disposi el pressupost 
aprovat.  

 
23.3 Com a Administració actuant, el Consorci recaptarà les quotes que 

siguin exigibles als propietaris de sòl per a la urbanització i gestió del 
sector. 

 
23.4  Les entitats públiques consorciades poden gestionar econòmicament la 

seva participació al Consorci per mitjà d’ens de gestió adscrits o que 
pertanyin a les entitats esmentades. 

 
 
Article 24. Patrimoni del Consorci 
 
24.1  El patrimoni del Consorci està constituït per aquells béns i drets que 

adquireix directament i pel patrimoni públic del sòl que constitueixi el 
Consorci de conformitat amb la legislació urbanística. 

 
24.2 Les administracions integrants del Consorci poden aportar altres béns al 

Consorci. En el cas de la cessió gratuïta de béns, els béns cedits 
reverteixen a l’administració cedent en els supòsits i condicions que 
determini l’acord de cessió. 

 
24.3 El Consorci es regirà per les normes patrimonials de l’Administració 

pública d’adscripció. 
 
 
 
 



 

 

CAPÍTOL IV. VIGÈNCIA, SEPARACIÓ, DISSOLUCIÓ I LIQUIDACIÓ DEL CONSORCI 
 
 
Article 25. Vigència 
 
El Consorci estarà vigent mentre els ens consorciats duguin a terme els 
objectius pels quals s’ha constituït. No obstant això, es pot dissoldre 
anticipadament per alguna de les causes següents: 
 
a) Acord dels ens consorciats. 
b) Impossibilitat legal o material de continuar en funcionament. 
c) Incompliment del seu objecte. 
d) Retirada d’un dels ens consorciats, en exercici del dret de separació que 

es farà efectiu de conformitat amb allò que disposi la normativa legal 
vigent que sigui d’aplicació en cada moment. 

 
 
Article 26. Separació, dissolució i liquidació 
 
26.1  Les causes, procediment i efectes de l’exercici del dret de separació 

dels membres del Consorci són els regulats a la legislació vigent que 
sigui d’aplicació en cada moment.  

 
L’acord de dissolució i liquidació, per qualsevol de les causes previstes 
legalment, s’ha d’adoptar de la manera que estableix l’article 12 
d’aquests Estatuts i de conformitat amb la normativa legal vigent que 
sigui d’aplicació en cada moment, i ha de ser ratificat en els seus termes 
pels òrgans competents de cadascun dels ens consorciats. 

 
26.2  L’acord de dissolució i liquidació inclourà el nomenament d’un 

liquidador i haurà de determinar la manera com s’ha de procedir per a 
la liquidació dels béns, els drets i les obligacions del Consorci.  

 
La liquidació, llevat d’acord en contrari, s’ha de fer en proporció als 
percentatges de participació en el Consorci de cadascun dels ens 
consorciats a la data de dissolució. 

 
L’acord de dissolució també ha de determinar com s’ha de fer la 
reversió de les obres i de les instal·lacions existents a favor de les entitats 
consorciades, d’acord amb la normativa específica aplicable en cada 
cas.” 

 
 
SEGON. Sotmetre aquest acord a informació pública durant un termini de 30 dies, 
mitjançant la seva publicació en el BOP i en el tauler d’edictes de l’Ajuntament.  En el 
cas que no es presentin al·legacions, es considerarà aprovat definitivament. El text 



 

 

definitiu dels Estatuts respectius s’haurà de publicar al BOP i una referència al 
DOGC, així com al tauler d’edictes municipal.   
 

TERCER. Notificar el present acord al referit Consorci, així com a l’Institut Català del 
Sòl.” 
 
 
Es vota la proposta, la qual s'aprova amb el resultat següent: 
 

Vots a favor:  CiU (4), PSC (5), ERC (4) i Sra. Carmen Reina = 14 vots 
Vots en contra:  CUP (5), C's (1), SOM VNG (2), Sra. Ariadna Llorens i 
      Sr. David Montes = 10 vots 
 
 

Després de la votació d'aquest punt abandona la sessió la Sra. GISELA VARGAS 
REYES. 
 
 

PROPOSICIÓ DE L'ALCALDIA 
 
 

  13. RATIFICACIÓ DELS ACORDS DE DISSOLUCIÓ DEL CONSORCI 
SANITARI DEL GARRAF I ADHESIÓ AL CONSORCI SANITARI DE 
L'ALT PENEDÈS I GARRAF. (Exp. 168/2017-SEC) 

 
El Servei Català de la Salut (CatSalut), el Consorci Sanitari de l’Alt Penedès (CSAP) i 
el Consorci Sanitari del Garraf (CSG) van subscriure en data 3 de juliol de 2016 un 
Protocol d’intencions per a la integració dels dispositius i recursos assistencials del 
CSG i del CSAP (engloben l’Hospital Sant Antoni Abat, l’Hospital Residència Sant 
Camil i Centre de Rehabilitació, i l’Hospital Comarcal de l’Alt Penedès). 
 
A partir d’aquest escenari, i producte de la negociació liderada pel Departament de 
Salut i el Servei Català de la Salut (CatSalut) des de la perspectiva d’enfortir el sector 
públic de la Generalitat als territoris de l’Alt Penedès i del Garraf, es planteja la 
constitució efectiva del Consorci Sanitari de l’Alt Penedès i el Garraf (CSAPG). Des 
d’un punt de vista formal aquesta nova entitat serà producte de la transformació 
corporativa del CSAP, que modifica els seus Estatuts en el sentit de passar a integrar 
l’adhesió de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú i el Consell Comarcal del Garraf, i 
d’excloure’n la Fundació Hospital de Vilafranca per separació voluntària. En paral·lel 
implica la incorporació del conjunt dels actius i passius del CSG, que acorda la seva 
extinció. Des d’un punt de vista funcional, la finalitat és la fusió dels recursos 
d’ambdues entitats preexistents (CSAP i CSG) en una sola organització que es 
defineix per una naturalesa íntegrament pública i que passa a disposar de major 
massa crítica per afrontar els reptes de futur cap a una millora de la qualitat 
assistencial en condicions sostenibles.  
 
En aquest marc, el Consell Rector del Consorci Sanitari del Garraf (CSG) en reunions 
celebrades el dia 24-5-2017 i 11-9-2017 de 2017 ha adoptat els  Acords pels qual 



 

 

s’aprova l’inici del seu procediment de dissolució. El CSG està integrat pels 
ajuntaments de Canyelles, Cubelles, Cunit, Olivella, Sant Pere de Ribes, Sitges i 
Vilanova i la Geltrú, a més de la Fundació Privada Hospital Sant Antoni Abat i la 
Fundació Privada Hospital Sant Camil. L’article 27 dels seus Estatuts exigeix, a més 
de la majoria qualificada que va assolir-se, la ratificació de totes les entitats que 
l’integren. 
 
D’altra banda, la dissolució del CSG es planteja en els termes que preveu l’article 
127.5 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic, propiciant 
la cessió global dels actius i passius del CSG a una altra entitat del sector públic, en 
aquest cas el CSPG, i en conseqüència la seva extinció sense liquidació.  
 
L’evolució de la normativa aconsella la reordenació de la participació local en la 
gestió i titularitat de dispositius assistencials que vénen a cobrir serveis públics que, 
competencialment, correspon garantir a la Generalitat. La mesura, doncs, obeeix a la 
ponderació d’aquesta realitat amb la conveniència de seguir vetllant per preservar 
una sensibilitat local en l’àmbit de la governança de la nova entitat. El CSAPG, en 
qualitat d’entitat successora, dóna plena continuïtat a l’activitat assistencial prèvia del 
CSG i al compliment de les seves finalitats. La integració com a entitats consorciades 
del Consell Comarcal del Garraf, de l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes i de 
l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú permeten consolidar la perspectiva local. 
 
Pel que fa al procediment d’integració al CSAPG, l’article 115.1.c) de la Llei 26/2010, 
del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de 
Catalunya, exigeix l’aprovació dels Estatuts per totes i cada una de les entitats 
consorciades. L’efectivitat de la integració exigeix, doncs, l’aprovació expressa per 
part de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. 
 
El procés d’ordenació de la transformació del CSAP en el nou CSAPG es completa a 
través d’un conveni regulador a subscriure per l’Administració de la Generalitat de 
Catalunya, el CatSalut, el CSAP, el CSG, els ajuntaments de Vilafranca del Penedès, 
Sant Pere de Ribes i de Vilanova i la Geltrú i els consells comarcals de l’Alt Penedès i 
del Garraf. Aquest conveni estableix la regulació aplicable a la subrogació universal 
del nou CSAPG en tots els béns, drets i deures del CSG. 
 
El Servei Català de la Salut (CatSalut), ens de naturalesa institucional adscrit al 
Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, es configura formalment com a 
administració d’adscripció del CSAPG. En virtut d’aquesta posició jurídica i de les 
motivacions exposades amb anterioritat, ha comunicat formalment a l’Ajuntament de 
Vilanova i la Geltrú l’interès per la seva integració en aquest nou consorci. 
 
L’article 47.1.g) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local 
estableix que serà necessari el vot de la majoria absoluta del Ple de les corporacions 
locals per a la creació, modificació o dissolució de mancomunitats o organitzacions 
administratives, així com l’adhesió a les mateixes i l’aprovació i modificació dels seus 
Estatuts. En el mateix sentit es pronuncia l’article 114.3.d) del Text refós de la llei 
municipal i de règim local de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 
d’abril. 
 



 

 

Igualment l’article 313.3 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, 
aprovat per Decret 179/1995, de 13 de juny, estableix que l’acord de creació, adhesió 
o modificació, com també l’aprovació i modificació estatuts s’han d’exposar al públic 
pel termini de 30 dies d’acord amb l’article 160; i l’article 324.2 que estableix que 
l’acord de dissolució i liquidació dels consorcis s’haurà de ratificar pels òrgans 
competents dels seus membres, que també s’haurà d’exposar al públic. 
 
Finalment, el règim jurídic general aplicable a la figura dels consorcis en el marc del 
dret públic a Catalunya s’estableix a partir de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim 
jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, i dels 
preceptes amb naturalesa bàsica de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic 
del Sector Públic, als quals se subjecta en tots els extrems el procediment de 
modificació del CSAP per a la seva transformació en el CSAPG. 
 
De conformitat amb l’anterior, el Ple de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú adopta el 
següent 
 

ACORD: 
 
"PRIMER. Es ratifica l’Acord de dissolució adoptat pel Consell Rector del Consorci 
Sanitari del Garraf (CSG) en data de 24-5-2017 i 11-9-2017  en tots els seus extrems, 
donant lloc a l’extinció sense liquidació del CSG en aplicació de l’article 127.5 de la 
LRJSP un cop es compleixin el conjunt de les condicions previstes per assolir aquest 
efecte. L’acord de dissolució s’acompanya en Annex núm. 1. 
 
2. Aquesta ratificació inclou expressament l’acord de cessió global dels actius i 
passius del CSG al Consorci Sanitari de l’Alt Penedès i el Garraf (CSAPG), entitat 
que resulta de la modificació dels Estatuts de l’anterior Consorci Sanitari de l’Alt 
Penedès (CSAP) a partir de la incorporació del Consell Comarcal del Garraf i del 
propi Ajuntament de Vilanova i la Geltrú i de l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes, així 
com de la separació de la Fundació Hospital de Vilafranca. 
 
SEGON. 1. S’aprova l’adhesió de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú al Consorci 
Sanitari de l’Alt Penedès i del Garraf (CSAPG).  
 
2. En coherència amb l’anterior, s’aprova el text refós actualitzat dels Estatuts del 
CSAPG, que consta en l’Annex 2 a aquest Acord. 
 
TERCER.  S’aprova la formalització per part de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú 
del conveni regulador de la transformació de l’actual CSAP en el Consorci Sanitari de 
l’Alt Penedès i el Garraf (CSAPG), que consta en l’Annex 1. Aquest conveni 
estableix les condicions per facilitar el procés de modificació del CSAP, amb la 
incorporació de l’activitat assistencial i la integració dels dispositius dependents fins 
ara del CSG. L’aplicació d’aquest conveni comporta la subrogació del CSAPG en els 
actius i passius procedents del CSG en virtut de la seva cessió global. 
 
QUART. 1. L’objectiu d’aquest conjunt d’operacions, que explica la seva adopció en 
un sol acte pel motiu de compartir la mateixa causa jurídica, és la transformació 
corporativa del CSAP en el nou CSAPG, facilitant de forma simultània la integració 



 

 

dels dispositius assistencials sota gestió del CSG i, en general, la continuïtat del 
conjunt de la seva activitat assistencial. En conseqüència, aquests acords només 
seran plenament efectius quan s’hagi subscrit el conveni regulador previst a l’acord 
tercer, s’hagi publicat la modificació estatuària al BOP,  DOGC i s’hagi procedit a la 
constitució formal del Consell Rector del nou CSAPG. 
 
2. Sens perjudici de l’anterior, l’efectivitat dels presents Acords i en conseqüència la 
capacitat per dictar i participar en els actes administratius i els negocis jurídics que 
han de desenvolupar-los es condiciona a la ratificació de l’Acord de dissolució per la 
resta d’entitats que integren el CSG, en virtut del que disposen els articles 27 i 15.4 
dels seus Estatuts.  
 
CINQUÈ. Facultar la persona titular de l’alcaldia de l’Ajuntament de Vilanova i la 
Geltrú la realització del conjunt d’actuacions necessàries i l’atorgament dels 
documents públics i privats que resultin necessaris per a l’execució dels presents 
acords. 
 
SISÈ. Aprovar inicialment els estatuts del CSAPG.  
 
SETÈ. Publicar aquest acord i els estatus esmentats pel termini de 30 dies al BOP, 
DOGC, i tauler d’edictes de la corporació als efectes d’informació pública. 
 
VUITÈ. Considerar aprovat definitivament aquest acord i estatuts esmentats, sinó no 
es presenta cap al·legació en el tràmit d’informació pública." 
 
 

ANNEX 1 (de l'acord plenari) 
 
ACORD CONSELL RECTOR MODIFICACIÓ DE L’ACORD DEL CONSELL 
RECTOR DE 24-5-2017, PEL QUAL S’APROVAVA EL PROCEDIMENT PER A LA 
INTEGRACIÓ CSG-CSAP I L’APROVACIÓ DEL TEXT REFÒS DE L’ESMENTAT 
ACORD, I EL QUE ES PREN AVUI DIA 11 D’OCTUBRE.  

 

ANTECEDENTS: 

 

I. Atès que el Consell Rector del Consorci Sanitari del Garraf, en data 24-5-2017 va 
prendre, entre d’altres el següent acord: 

  

“2. APROVACIÓ DE L’INICI DEL PROCEDIMENT PER A LA INTEGRACIÓ CSG - 
CSAP.  

 
2.1. APROVACIÓ DE L’INICI DEL PROCEDIMENT PER A LA DISSOLUCIÓ DEL 
CSG I LA CESSIÓ GLOBAL DELS SEUS ACTIUS I PASSIUS.  

 
Amb el vot favorable dels assistents, a excepció del representant de Cunit que 
s’absté, s’adopta el següent acord: 



 

 

 
“El Servei Català de la Salut (CatSalut), el Consorci Sanitari de l’Alt Penedès (CSAP) 
i el Consorci Sanitari del Garraf (CSG) van subscriure en data 3 de juliol de 2016 un 
Protocol d’intencions per a la integració dels dispositius i recursos assistencials del 
CSG i del CSAP (engloben l’Hospital Sant Antoni Abat, l’Hospital Residència Sant 
Camil i Centre de Rehabilitació, i l’Hospital Comarcal de l’Alt Penedès).  
 
A partir d’aquest escenari, i producte de la negociació liderada pel Departament de 
Salut i el CatSalut des de la perspectiva d’enfortir el sector públic de la Generalitat als 
territoris de l’Alt Penedès i del Garraf, es planteja la constitució efectiva del Consorci 
Sanitari de l’Alt Penedès i el Garraf (CSAPG). Des d’un punt de vista formal aquesta 
nova entitat serà producte de la transformació corporativa del CSAP, que modifica els 
seus Estatuts en el sentit de contemplar l’adhesió de l’Ajuntament de Vilanova i la 
Geltrú, Ajuntament de Sant Pere de Ribes i el Consell Comarcal del Garraf.... En 
paral·lel, es fonamenta en la dissolució del CSG i la incorporació del conjunt dels 
seus actius i passius al CSAPG, circumstància que implica la seva extinció. Des d’un 
punt de vista funcional, la finalitat és la fusió dels recursos d’ambdues entitats 
preexistents (CSAP i CSG) en una sola organització que es defineix per una 
naturalesa íntegrament pública i que passa a disposar de major massa crítica per 
afrontar els reptes de futur cap a una millora de la qualitat assistencial en condicions 
sostenibles.  
 
L’article 27 dels Estatuts del CSG estableix les normes internes per acordar 
voluntàriament la dissolució del consorci, requerint com a mínim el vot favorable dels 
tres quarts dels vots ponderats dels membres del Consell en l’exercici del càrrec i, a 
més d’aquesta majoria qualificada, la ratificació de totes les entitats que l’integren.  
 
La circumstància que la citada dissolució es plantegi associada a la cessió global dels 
seus actius i passius a una altra entitat del sector públic, el CSAPG, jurídicament 
adequada amb la finalitat de mantenir la continuïtat de l’activitat en el marc de la salut 
que fins al moment ha vingut desenvolupant el CSG, ens situa davant un supòsit 
específic que està expressament previst a l’article 127.5 de la Llei 40/2015, d’1 
d’octubre, de Règim jurídic del Sector Públic. Aquest precepte de naturalesa bàsica 
dóna empara a que, en les esmentades condicions, les entitats consorciades puguin 
acordar, per unanimitat, la cessió global dels actius i passius del CSG al CSAPG, 
comportant la seva extinció sense liquidació. L’adopció d’aquesta mesura es justifica 
en el fet que l’entitat successora donarà plena continuïtat a l’activitat assistencial del 
CSG i al compliment de les seves finalitats, donant lloc a una protecció dels 
interessos públics del propi CSG en millors condicions objectives.  
 
D’altra banda, aquesta mesura permet reordenar l’organització de la provisió dels 
serveis públics d’atenció sanitària al territori de forma coherent amb el marc 
competencial general i, simultàniament, seguir garantint la participació  local, la 
sensibilitat comarcal i la continuïtat de l’arrelament de la nova organització al territori 
a través de la participació al CSAPG del Consell Comarcal del Garraf, de l’Ajuntament 
de Vilanova i la Geltrú i de l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes.  
 
En funció d’allò exposat, el Consell Rector del CSG adopta per unanimitat el següent  
 



 

 

ACORD:  
 
Primer.- 1. S’aprova l’inici del procediment de dissolució del Consorci Sanitari del 
Garraf (CSG), subjectat a les previsions contemplades en l’article 127.5 de la Llei 
40/2015, d’1 d’octubre, de Règim jurídic del Sector Públic.  
 
2. De forma complementària a l’anterior, s’acorda la cessió global dels actius i 
passius del CSG al Consorci Sanitari de l’Alt Penedès i el Garraf (CSAPG), un cop 
aquesta entitat estigui constituïda amb la integració de l’Ajuntament de Vilanova i la 
Geltrú, l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes i el Consell Comarcal del Garraf, resti en 
condicions de fer-se càrrec d’aquesta cessió i resulti, doncs, materialment aplicable la 
seva subrogació general en la posició prèvia del CSG. L’efectivitat d’aquesta cessió 
global implica l’extinció sense liquidació del CSG en qualitat de consorci cedent i, 
automàticament, que la dissolució del CSG cobri plens i definitius efectes.  
 
3. Per tal d’instrumentar i fer possible a la pràctica l’aplicació dels anteriors acords, de 
forma concertada amb la resta d’entitats implicades, s’aprova la formalització del 
conveni regulador de la transformació de l’actual Consorci Sanitari de l’Alt Penedès 
(CSAP) en el Consorci Sanitari de l’Alt Penedès i el Garraf (CSAPG). El conveni 
objecte d’aprovació s’adjunta en l’Annex 1.  
 
4. La dissolució del CSG es considerarà completa sense la necessitat que cap dels 
seus òrgans de govern o gestió adopti cap decisió o mesura addicional un cop es 
compleixi la condició prevista al punt 2 del present acord, s’hagi subscrit el conveni 
regulador que ha de donar lloc al CSAPG previst al punt 3, i es compti amb la 
ratificació favorable de totes les entitats consorciades prevista a l’acord tercer.  
 
Segon.- 1. La descripció desglossada del conjunt d’actius i passius objecte de cessió 
global es reprodueix de manera detallada als annexos inclosos en el conveni 
regulador aprovat a l’acord primer. S’hi incorpora el balanç de situació del CSG a data 
...; l’inventari de béns i drets objecte de cessió; la relació d’operacions d’endeutament 
vigents; la relació de personal laboral que serà objecte de subrogació per part del 
CSAPG; la relació de negocis jurídics; i qualssevol altres participacions en negocis 
jurídics i tot tipus de relacions susceptibles de generar drets i obligacions. 
 
2. S’explicita de forma expressa que en aquesta cessió consten els drets sobre els 
béns mobles i immobles imprescindibles per a la continuïtat de l’activitat assistencial 
als dispositius del CSG en les seves condicions actuals i, per tant, inclou els drets 
reals de superfície sobre l’Hospital Sant Antoni Abat i el Centre de rehabilitació, d’una 
banda, i sobre l’Hospital Residència Sant Camil, de l’altra, en ambdós casos lliures de 
càrregues i gravàmens.  
 
3. També s’explicita que el personal laboral del CSG ha de ser objecte de subrogació 
al nou CSAPG donant ple compliment als requisits establerts per l’article 44 de 
l’Estatut dels Treballadors, amb plena subsistència dels drets i obligacions contrets 
davant seu pel CSG, conservant la naturalesa jurídica i la modalitat contractual que 
ostenten en el moment de la integració, així com les condicions laborals i retributives 
que tenen reconegudes.  
 



 

 

Tercer.- En funció d’allò que disposen els articles 27 i 15.4 dels Estatuts del CSG, per 
a la validesa de l’Acord de dissolució en els termes establerts als anteriors apartats 
es requereix amb caràcter previ la seva ratificació per part de totes les entitats 
consorciades que hi participen: ajuntaments de Canyelles, Cubelles, Cunit, Olivella, 
Sant Pere de Ribes, Sitges i Vilanova i La Geltrú, la Fundació Privada Sant Antoni 
Abat i la Fundació Privada Hospital Residència Sant Camil.  
 
Quart.- 1. Aquest Acord, així com el conjunt de continguts i detalls relatius a la cessió 
global d’actius i passius, amb tota la informació relativa al CSG que es pugui requerir 
per propiciar-la, tenint en compte que comporta la correlativa recepció a càrrec del 
CSAPG, i la corresponent subrogació en la seva posició, es comunicarà al Servei 
Català de la Salut (CatSalut) i al Consorci Sanitari de l’Alt Penedès (CSAP) de 
manera immediata, per al seu coneixement, anàlisi i compliment dels seus respectius 
procediments administratius.  
 
2. S’autoritza el gerent del CSG per realitzar els tràmits i aportar la informació 
complementària que es pugui requerir durant el desenvolupament de l’operació als 
propis CatSalut i CSAP, així com a qualsevol òrgan de la Generalitat que participi en 
el procediment i la requereixi per prosseguir amb la seva tramitació.  
 
En tot cas, el gerent mantindrà informat puntualment el Consell Rector del CSG de 
l’evolució del procediment de cessió global dels actius i passius i de qualsevol 
incidència que afecti el procediment de dissolució mentre aquest no s’hagi 
perfeccionat. 
 

Cinquè.- L’eficàcia jurídica d’aquest acord queda condicionada a l’aprovació pel futur 
consorci (CSAPG) dels estatuts que tot seguit es relacionen:  

 
 
Annex  
Estatuts del Consorci Sanitari de l’Alt Penedès i el Garraf  
 
Capítol 1  
 
Disposicions generals  
 
Article 1  
Entitats que integren el Consorci  
 
1.1 Amb la denominació de Consorci Sanitari de l'Alt Penedès i Garraf es constitueix 
un Consorci en el qual participen el Servei Català de la Salut, el Consell Comarcal de 
l'Alt Penedès, el Consell Comarcal del Garraf, l'Ajuntament de Vilafranca del 
Penedès, l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes, 
Ajuntament de..., que resta adscrit a l’Administració de la Generalitat de Catalunya, 
mitjançant el Servei Català de la Salut.  
 



 

 

1.2 El nombre de membres del Consorci podrà ser ampliat amb l'admissió d'entitats 
públiques que vulguin col·laborar amb les finalitats del Consorci, efectuar les 
aportacions o prestar els serveis que en constitueixen l'objectiu.  
 
L'acord d'admissió de nous socis requerirà la majoria que preveu l'article 14.2 
d'aquests Estatuts i comportarà l'establiment del seu percentatge de participació.  
 
Article 2  
Objectiu i finalitats  
 
2.1 L'objectiu del Consorci és l'execució d'activitats hospitalàries, assistencials, 
preventives, rehabilitadores, docents i d'investigació al servei de la població resident 
en l'àmbit sanitari de les comarques de l'Alt Penedès i el Garraf, amb les seves àrees 
sanitàries d'influència.  
 
2.2 Seran finalitats específiques del Consorci:  
 
2.2.1 L'assistència hospitalària integrada, vinculada a la xarxa d'assistència primària i 
coordinada amb altres nivells sòcio-sanitaris.  
2.2.2 La prestació de serveis d'atenció primària de salut.  
2.2.3 La prestació de serveis d'atenció sòcio-sanitària i de serveis socials.  
2.2.4 La participació en la promoció de campanyes o tasques de medicina preventiva.  
2.2.5 Proporcionar serveis de rehabilitació.  
2.2.6 La docència, relacionada amb la sanitat i, en general, en matèria de salut física i 
mental.  
2.2.7 Les activitats d'investigació, estudi i divulgació, relacionades amb la sanitat i les 
ciències de la salut.  
2.2.8 Totes les que estiguin directament o indirectament relacionades amb les 
finalitats esmentades anteriorment i que acordi el Consell Rector.  
 
2.3 Les esmentades finalitats les podrà portar a terme el mateix Consorci directament 
o cedint la gestió a d'altres entitats externes.  
 
Article 3  
Règim jurídic  
 
El Consorci regulat en aquests Estatuts té la consideració de consorci sanitari i està 
subjecte al règim jurídic establert en la disposició addicional única de la Llei 15/1997, 
de 25 d’abril, sobre habilitació de noves fórmules de gestió.  
 
Article 4  
Personalitat i capacitat jurídica  
 
Aquest Consorci és una entitat jurídica pública, de naturalesa institucional i de base 
associativa, dotada de personalitat jurídica plena i independent de la dels seus 
membres, amb tota la capacitat jurídica de dret públic i privat que requereixi per la 
realització de les seves finalitats.  
 



 

 

En conseqüència, el Consorci, per mitjà dels seus òrgans representatius, podrà 
adquirir, posseir, reivindicar, permutar, gravar i alienar tota mena de béns, excepte els 
de domini públic adscrits al Servei Català de la Salut i afectes als serveis que presta 
el Consorci, signar contractes, assumir obligacions, interposar recursos i exercir les 
accions previstes en les lleis.  
 
Article 5  
Domicili  
 
El Consorci tindrà el seu domicili a l'avinguda de l'Espirall, s/n, 08720 Vilafranca del 
Penedès. Això no obstant, per acord del Consell Rector, aquest domicili podrà ser 
canviat.  
 
Article 6  
Dels drets dels beneficiaris o usuaris  
 
Es respectaran en tot moment els drets dels beneficiaris o usuaris dels serveis 
sanitaris que presti el Consorci i en particular els drets del malalt.  
 
Capítol 2  
Govern i Gestió del Consorci  
 
Article 7  
Òrgans de Govern i Gestió  
 
7.1 El govern del Consorci correspon als òrgans següents:  
 
a) El Consell Rector.  
b) El/La president/a.  
c) Els/Les dos vicepresidents/es.  
 
7.2 L’òrgan superior de gestió és la gerència.  
 
Secció 1  
 
Del Consell Rector  
Article 8 Composició  
 
8.1 El Consell Rector, òrgan superior del Consorci, està format pels membres 
següents, nomenats i substituïts lliurement per les entitats consorciades:  
 
a) Set representants del Servei Català de la Salut, nomenats pel conseller o 
consellera del departament competent en matèria de salut, a proposta del director o 
directora del Servei Català de al Salut.  
b) Un representant de l'Ajuntament de Vilafranca del Penedès.  
c) Un representant de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú.  
d) Un representant de l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes.  
e) Un representant del Consell Comarcal de l'Alt Penedès.  
f) Un representant del Consell Comarcal del Garraf.  



 

 

g) Un representant de l’Ajuntament .............  
 
Els representants de l'Ajuntament de Vilafranca del Penedès, de l’Ajuntament de 
Vilanova i la Geltrú, de l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes, i l’Ajuntament de ..., del 
Consell Comarcal de l'Alt Penedès i del Consell Comarcal del Garraf seran designats 
pels seus òrgans de govern respectius.  
 
8.2 Assistiran a les sessions del Consell Rector, amb veu però sense vot, el/la 
secretari/tària i el/la gerent del Consorci, llevat que el/la secretari/tària sigui membre 
del Consell, supòsit en què hi assistirà amb veu i vot.  
 
8.3 En el cas que s'ampliï el Consorci per l'admissió de noves entitats, en l'acord 
corresponent del Consell figurarà la nova composició del Consell Rector, el nombre 
de membres que s'assigna a cadascuna de les noves entitats i la possible variació 
dels atribuïts a les entitats ja integrades. En tot cas, el Servei Català de la Salut ha de 
tenir la majoria absoluta dels membres del Consell Rector.  
 
Article 9  
Càrrecs unipersonals  
 
9.1 Serà president o presidenta del Consell Rector un dels seus membres, nomenat 
pel conseller o consellera del departament competent en matèria de salut, a proposta 
del director o directora del Servei Català de la Salut.  
 
9.2 Seran vicepresidents/es del Consell Rector dos dels seus membres designats pel 
propi Consell Rector, d’entre els membres nomenats per part de les administracions 
locals participants al Consorci. Un en representació de la comarca de l’Alt Penedès i 
l’altra en representació de la comarca del Garraf.  
 
La resta de poblacions de l'Alt Penedès, del Garraf i Cunit participaran a través de 
l’òrgan de participació específic que es pugui crear en el sí de cada Consell 
Comarcal, quedant integrat Cunit en el Consell Comarcal del Garraf.  
 
9.3 Els càrrecs de president i de vicepresidents del Consell tindran una durada de 
quatre anys, si bé podran ser reelegits indefinidament per l'òrgan que hagi de 
nomenar-los per iguals períodes de temps.  
 
Article 10  
Secretari o secretària  
 
10.1 El Consell Rector designarà un secretari o secretària, que podrà ser membre o 
no del Consell, per un període de quatre anys, reelegible indefinidament per períodes 
de temps iguals.  
 
10.2 Correspon al secretari o secretària estendre acta dels acords presos a les 
reunions del Consell, la qual, degudament signada per ell o ella mateix i amb el vist-i-
plau del president o presidenta, serà transcrita al llibre que s'habiliti a aquest efecte, 
com també totes aquelles altres funcions que siguin pròpies del càrrec. Les 



 

 

certificacions dels acords del Consell hauran de ser emeses amb aquestes mateixes 
signatures.  
 
Article 11  
Funcions  
 
11.1 Corresponen al Consell Rector les funcions següents:  
 
a) L'orientació general de les funcions del Consorci dins els objectius estatutaris i la 
consegüent aprovació d'un pla general i de plans plurianuals d'actuació, que han de 
ser reflectits al pressupost anual, que inclourà el pla d'inversions i els projectes 
d'obres, d'instal·lacions i de serveis, que també aprovarà.  
b) L'aprovació dels comptes anuals, que comprenen el balanç de situació a 31 de 
desembre, el compte de pèrdues i guanys i la memòria corresponent a l'exercici 
anterior.  
c) L'aprovació de la liquidació del pressupost anual.  
d) L'aprovació dels reglaments de règim interior, d'organització i de funcionament de 
les diverses activitats.  
e) L'aprovació de les condicions generals d'accés als llocs de treball i als càrrecs 
directius, règim de prestació de funcions, plantilles i remuneracions, i els convenis 
col·lectius de treball.  
f) El nomenament i la separació la gerència i la secretaria del Consorci.  
g) El nomenament i la separació dels càrrecs del Consorci, a proposta del/de la 
gerent, salvant el que preveu l'article 9.  
h) Els acords d'adquisició, d'alienació i de gravamen dels béns immobles i dels béns 
mobles consistents en aparells i instal·lacions que integren el seu patrimoni.  
i) Aprovar els projectes d'obres, instal·lacions i de serveis d'un termini d'execució 
superior al pressupost anual i el seu pla de finançament.  
j) Aprovar els convenis de col·laboració, els encàrrecs de gestió, els concerts amb el 
Servei Català de la Salut i qualsevol altre instrument jurídic que tingui per objecte la 
prestació de serveis amb altres entitats públiques o privades, i també els acords de 
participació que s'hi puguin establir.  
k) Acordar les operacions de crèdit.  
l) Aprovar les variacions pressupostàries que sobrepassin la xifra que el Consell 
mateix estableixi durant l'exercici.  
m) Exercir tota mena d'accions, d'excepcions, de recursos i de reclamacions judicials 
i administratives, en defensa dels drets i dels interessos del Consorci, sens perjudici 
de les facultats reconegudes a l'article 15.1.f).  
n) Fixar els criteris d'ordenació de pagaments i assignar les atribucions del president, 
del gerent i dels altres directius del Consorci en aquesta matèria.  
o) Ampliar les activitats del Consorci d'acord amb el que estableixen aquests 
Estatuts.  
p) Constituir comissions o comitès amb les funcions que els siguin encomanades 
específicament, en l'àmbit de les seves competències.  
q) Adoptar les disposicions i mesures adequades per a la millor organització i el millor 
funcionament del Consorci.  
r) Totes aquelles altres no atribuïdes expressament als restants òrgans del Consorci.  
 



 

 

11.2 El Consell podrà delegar les funcions que li són pròpies en els altres òrgans de 
govern del Consorci, en els seus òrgans directius o en les comissions o comitès que 
constitueixi a aquest efecte, llevat d'aquelles a què es refereix l'article 11.1, lletres a), 
b), c), e), j), k) i n).  
 
Article 12  
Periodicitat de les sessions  
 
12.1 El Consell Rector es reunirà en sessió ordinària com a mínim vuit vegades l'any.  
12.2 El Consell Rector es reunirà en sessió extraordinària sempre que el convoqui el 
president o presidenta per iniciativa pròpia, o a petició d'una tercera part dels seus 
membres.  
 
Article 13  
Convocatòria i ordre del dia  
 
13.1 Les convocatòries de les reunions es faran per escrit amb l'ordre del dia 
corresponent, i seran notificades a cadascun dels membres amb una antelació 
mínima de cinc dies.  
 
La convocatòria s’ha de fer, preferentment, a través de mitjans electrònics i ha d’anar 
acompanyada de la documentació necessària per a la deliberació i adopció dels 
acords, sense perjudici que pugui estar disponible en un lloc web, d’acord amb el 
reglament que, a aquest efecte, aprovi el Consell Rector.  
 
13.2 En casos d'urgència, la convocatòria s’ha de fer, almenys, amb vint-i-quatre 
hores d'anticipació. En aquest cas, i una vegada considerat l'ordre del dia, el Consell 
Rector ha d'apreciar per majoria de dos terços del nombre legal de membres, 
l’existència de la urgència. Si no s’estimés l’existència de la urgència, s’ha de procedir 
a convocar la reunió del Consell d'acord amb el que estableix el paràgraf anterior.  
 
13.3 L'ordre del dia haurà de contenir tots els temes a tractar en les reunions que es 
convoquin. Fora d'aquest no es podran prendre acords vàlids, llevat que, a la reunió, 
hi siguin presents tots els membres del Consell i es declari la urgència de l’assumpte 
amb el vot favorable de la majoria absoluta.  
 
Article 14  
Adopció d'acords  
 
14.1 Els acords del Consell Rector s'adoptaran pel vot de la majoria dels membres 
que es trobin presents en el moment de la votació, sempre que aquests siguin 
almenys la meitat més un dels membres en exercici del càrrec i hagin estat tots 
convocats degudament.  
 
14.2 S'exceptuen del règim previst en l'apartat anterior els acords relatius a l'admissió 
de nous membres en el Consorci, a la creació d'organismes instrumentals i a la 
modificació dels seus Estatuts, que requeriran per a la seva vàlida adopció el vot 
favorable de les dues terceres parts dels membres del Consell en l'exercici del càrrec.  
 



 

 

14.3 Els acords d’admissió de nous membres, modificació d’estatuts així com l’acord 
de dissolució o liquidació del Consorci i qualssevol altres que comportin noves 
aportacions econòmiques requeriran, a més de la majoria qualificada a què es 
refereix l'apartat anterior, la ratificació de les entitats respectives que integren el 
Consorci.  
 
Secció 2  
De la presidència  
 
Article 15  
 
Funcions  
15.1 Corresponen a la presidència del Consell Rector les funcions següents:  
 
a) Representar institucionalment el Consorci.  
b) Formar l'ordre del dia de les sessions del Consell.  
c) Convocar, presidir, suspendre i aixecar les sessions, dirigir les deliberacions i 
decidir els empats amb el seu vot de qualitat.  
d) Supervisar les activitats del Consorci i elevar al Consell la documentació i els 
informes que cregui oportuns.  
e) Dictar les disposicions particulars que siguin necessàries per al desplegament dels 
acords del Consell.  
f) Exercir en cas d'urgència, i donar-ne compte al Consell Rector en la primera reunió 
que celebri, les facultats de realitzar tota mena d'accions, excepcions, recursos i 
reclamacions judicials i administratives en defensa dels drets i els interessos del 
Consorci.  
g) Aquelles altres que li siguin expressament encomanades o li delegui el Consell  
 
Rector d'entre les de naturalesa delegable.  
 
15.2 Serà també competència del president o presidenta del Consell, a proposta 
del/de la gerent:  
 
a) Elevar el projecte de pressupost anual i les seves modificacions als efectes de 
l'aprovació, si escau, pel Consell Rector.  
b) Formular al Consell les propostes dels reglaments de règim interior, d'organització i 
funcionament de les diverses activitats del Consorci.  
c) Constituir, amb caràcter temporal, comissions o comitès amb funcions específiques 
en l'àmbit de les seves competències, i adscriure-hi les persones que hagin 
d'integrar-los.  
d) Nomenar els càrrecs directius del Consorci, quan li ho delegui el Consell.  
 
Secció 3  
De les vicepresidències  
 
Article 16  
Funcions  
 



 

 

Els/les vicepresidents/es supliran el president o presidenta i n'assumiran les funcions 
en els casos de vacant, absència o malaltia.  
 
Exercirà, a més, les atribucions que el president o presidenta li delegui, amb 
l'autorització prèvia del Consell Rector.  
 
Secció 4  
De la gerència  
 
Article 17  
Nomenament i naturalesa del càrrec  
 
17.1 El Consell Rector podrà nomenar un/a gerent, que serà l'òrgan superior de 
gestió del Consorci.  
 
17.2 El/La gerent, si escau, com a càrrec d'alta direcció, mantindrà amb el Consorci 
una relació d'ocupació de naturalesa laboral i de caràcter especial, que es regirà pel 
contracte de treball pertinent i les disposicions que siguin d'aplicació. El/La gerent 
exercirà el seu càrrec amb dedicació exclusiva i restarà sotmès al règim 
d'incompatibilitats vigent.  
 
Article 18  
Funcions  
 
Corresponen al gerent les funcions següents:  
 
a) Representar administrativament el Consorci i relacionar-se com a gerent amb les 
administracions públiques, les institucions, les entitats i els particulars.  
b) Proposar al Consell Rector els programes, les estratègies i els plans plurianuals 
d'actuació del Consorci.  
c) Elaborar la proposta de pressupost anyal, d'acord amb els plans d'actuació 
aprovats.  
d) Executar i fer complir els acords del Consell Rector i les disposicions de la 
Presidència.  
e) Administrar el patrimoni i els béns del Consorci, en el marc de les facultats que li 
hagin estat conferides pel Consell Rector.  
f) Executar el pla d'inversions anual i exercir les facultats de contractació en matèria 
d'obres, instal·lacions, serveis i subministraments que li siguin delegables.  
g) Proposar el nomenament i cessament dels càrrecs del Consorci, salvant el que 
preveu l'article 9.  
h) D'acord amb els criteris del Consell Rector, contractar, sancionar, separar o 
rescindir les relacions de treball amb el personal fix, eventual, interí o de suplències, 
de caràcter laboral; aprovar els ascensos de categoria del personal fix de caràcter 
laboral i fixar les remuneracions, les funcions i els trasllats del personal d'acord amb 
els criteris o les instruccions que estableixi el Consell Rector.  
i) Ordenar els pagaments del Consorci, de conformitat amb les atribucions que li 
hagin estat assignades pel Consell Rector.  



 

 

j) Vetllar per la millora dels mètodes de treball i per la introducció de les innovacions 
tecnològiques adequades, i també per la conservació i el manteniment dels serveis, 
les instal·lacions i els equipaments.  
k) Preparar la documentació que, per mitjà del president, s'ha de sotmetre a la 
consideració del Consell Rector i informar de tot el necessari per al correcte exercici 
de les seves competències, particularment pel que fa a la confecció i el compliment 
del pressupost anual i els plans plurianuals d'actuació.  
l) Informar periòdicament sobre el funcionament i l'estat de la situació del Consorci.  
m) Presentar anualment al Consell Rector el balanç de situació i la memòria de 
l'exercici.  
n) Qualsevol altra funció que se li encomani expressament o li deleguin el Consell 
Rector o el president, en l'àmbit de les respectives competències.  
 
Capítol 3  
Règim patrimonial, financer, pressupostari i comptable  
 
Article 19  
Patrimoni  
 
19.1 Constitueixen el patrimoni del Consorci:  
 
a) Els béns i els drets que li aportin les entitats consorciades, llevat dels béns de 
domini públic adscrits al Servei Català de la Salut i afectes als serveis que presta el 
Consorci, en relació amb els quals aquest ens en té l'ús, la conservació i la millora en 
els termes que estableix l'escriptura constitutiva o el conveni regulador de la seva 
creació.  
b) Els béns i els drets que adquireixi o rebi per qualsevol títol.  
 
19.2 El patrimoni del Consorci quedarà reflectit en l'inventari corresponent, que 
revisarà i aprovarà anualment el Consell Rector.  
 
Article 20 Recursos 
 
Per a la realització dels seus objectius, el Consorci disposarà dels recursos següents:  
 
a) Les aportacions realitzades per les entitats consorciades.  
b) Les subvencions, els auxilis, els ajuts i els donatius.  
c) Els rendiments dels serveis que presti.  
d) Els crèdits que s'obtinguin.  
e) Els productes del seu patrimoni.  
f) Qualssevol altres que puguin correspondre al Consorci, d'acord amb les lleis.  
 
Article 21  
Règim comptable i pressupostari  
 
21.1 El règim comptable i pressupostari, d’acord amb el que estableix la disposició 
addicional única de la Llei 15/1997, de 25 d’abril, sobre habilitació de noves fórmules 
de gestió, és l’establert per a l’administració a la qual està adscrit, sense perjudici de 



 

 

la subjecció a les previsions de la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat 
pressupostària i sostenibilitat financera.  
 
En tot cas, sempre i quan es compleixin els requisits establerts en l’article 68 de la 
Llei 7/2011, del 27 de juliol, de mesures fiscals i financeres, el Consorci gaudeix 
d’autonomia de gestió per a l'elaboració, aprovació i gestió dels pressupostos, així 
com per a l’aplicació del Pla general de comptabilitat establert pel Reial decret 
1514/2007, del 16 de novembre, o el que el substitueixi, sens perjudici de seguir els 
plans parcials que es dictin per raó del desplegament del dit reial decret, i per tal 
d’incorporar mecanismes de seguiment i control de l’execució de llur pressupost 
anual, del pla d’inversions anual i dels estats financers, mitjançant l’aprovació de 
bases d’execució del pressupost i altres instruments de gestió pressupostària  
 
21.2 El Consell Rector ha d’aprovar el pressupost de l'exercici següent, abans del 31 
de desembre de cada any, i comprendrà la totalitat d'ingressos i despeses anuals.  
 
21.3 Els Comptes Anuals seran formulats pel/per la gerent dins del primer trimestre 
natural posterior a la data de tancament de l’exercici i inclourà els aspectes que en 
cada moment exigeixi la legislació en matèria de societats de capital (actualment 
Balanç, Compte de Pèrdues i Guanys, Estat de Canvis del Patrimoni Net, Estat de 
Fluxos d’Efectiu, la Memòria, i l’Informe de Gestió).  
 
Addicionalment s’incorporarà la liquidació pressupostaria de l’exercici que també serà 
sotmesa a verificació de l’òrgan responsable de l’auditoria.  
 
El Consell Rector haurà d’aprovar els Comptes Anuals durant el primer semestre del 
mateix exercici en que s’han formulat.  
 
21.4 El Consell Rector ha de decidir la destinació dels romanents de l'exercici, sense 
perjudici de les autoritzacions externes si aquestes fossin necessàries de conformitat 
amb la normativa vigent en cada moment.  
 
21.5 El sistema general de control econòmic i financer del Consorci s’instrumenta a 
través de l’auditoria dels comptes anuals, de la qual ha de ser responsable l’òrgan 
que tingui el control del Servei Català de la Salut.  
 
En tot cas, sempre i quan es compleixin els requisits establerts en l’article 68 de la 
Llei 7/2011, del 27 de juliol, de mesures fiscals i financeres, la supervisió i el control 
sobre l'activitat econòmica, financera i de gestió Consorci s’ha de portar a terme quan 
aquesta ha estat desenvolupada, pel sistema d'auditoria externa, amb caràcter anual, 
d'acord amb la normativa vigent.  
 
Capítol 4  
Règim de personal i de contractació  
 
Article 22  
Règim de personal  
 



 

 

22.1 El personal del Consorci és contractat i es regeix per les normes de dret laboral, 
així com per la resta de normativa d'ocupació pública que li sigui d'aplicació.  
Sens perjudici de l'anterior, les administracions públiques consorciades poden 
adscriure personal funcionari, laboral o estatutari, en comissió de serveis o en la 
situació que legalment correspongui. Aquest personal es regeix per les disposicions 
normatives que li siguin d'aplicació, respectivament i en cada moment, atenent la 
seva procedència i la naturalesa de la seva relació d'ocupació.  
 
22.2 La selecció del personal fix s'ha de dur a terme mitjançant una convocatòria 
pública, d'acord amb els principis d'igualtat, publicitat, mèrit i capacitat, així com a la 
resta de principis d'aplicació general, establerts a la normativa bàsica.  
 
22.3 El Consorci ha de disposar del personal necessari per al compliment de les 
seves funcions. El seu nombre, les categories i les funcions quedaran reflectides a la 
plantilla que aprovi anualment el Consell de Govern.  
 
Article 23  
Règim de contractació  
 
23.1 El règim jurídic aplicable a la contractació d’obres, instal·lacions, bens i serveis 
del Consorci és el que estableixi en cada moment l’àmbit subjectiu de la normativa de 
contractes del sector públic així com la resta de normes estatals i autonòmiques que 
la despleguen, tenint actualment el Consorci la consideració de poder adjudicador 
administració pública.  
 
23.2 La condició d’òrgan de contractació en els termes que s’incorporen al presents 
Estatuts corresponen al Consell Rector, sense perjudici que es pugui delegar segons 
els termes previstos a aquests estatuts, en altres òrgans o càrrecs del Consorci, les 
delegacions que s’efectuïn a la gerència, i la possibilitat de, en cada cas, delegar en 
d’altres òrgans o càrrecs del Consorci.  
 
23.3 El Consorci té la condició de mitjà propi instrumental i servei tècnic de Servei 
Català de la Salut, així com de l'Administració de la Generalitat de Catalunya i de les 
entitats amb la condició de poders adjudicadors que hi estiguin vinculades o en 
depenguin, a l’efecte del que estableixen els articles 4.1.n i 24.6 del text refós de la 
Llei de contractes del sector públic, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 3/2011, del 14 
de novembre. El Consorci reuneix igualment la condició de mitjà propi instrumental i 
servei tècnic de les administracions locals que l’integren: Ajuntament de Vilafranca 
del Penedès, Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, Ajuntament de Sant Pere de Ribes, 
Ajuntament de..., Consell Comarcal de l’Alt Penedès i Consell Comarcal del Garraf.  
Les relacions del Consorci amb les administracions locals i els ens, entitats o 
departaments de la Generalitat dels quals és mitjà instrumental i servei tècnic no 
tenen naturalesa contractual i s'articulen mitjançant encàrrecs de gestió. 
 
23.4 El Consorci no pot participar en les licitacions públiques convocades per les 
administracions locals o pels ens, entitats o departaments de la Generalitat respecte 
dels quals té la condició de mitjà propi i servei tècnic. No obstant això, quan no hi 
concorri cap licitador pot encarregar-se al Consorci l'execució de l'activitat objecte de 
licitació pública.  



 

 

 
Capítol 5  
Separació i dissolució  
 
Article 24  
Separació de les entitats consorciades  
 
24.1. En el cas que alguna de les institucions que formen el Consorci resolgui 
separar-se'n, aquest pot continuar vigent, si així ho acorden les institucions restants.  
 
No obstant, un cop es faci efectiva la separació, el consorci ha de mantenir almenys 2 
membres, un dels quals ha de ser el Servei Català de la Salut, que tinguin la 
consideració d’administració o d’ens o organismes vinculats a una administració.  
 
24. 2. El Consorci entrarà automàticament en dissolució en el cas que:  
a) resti integrat per menys de dos membres  
b) almenys un dels membres no sigui el Servei Català de la Salut.  
 
24. 3. En tots els casos, per a la conformació de la voluntat de l'òrgan per determinar 
la continuïtat o dissolució del Consorci, s'ha de procedir d'acord amb la legislació 
vigent i en la forma que estableixen aquests Estatuts respecte a quòrums i 
requeriments.  
 
24.4 Els requisits per a la separació del Consorci són:  
 
a) Notificar formalment la decisió, davant el Consell Rector, amb un preavís d’un any.  
b) La institució que vulgui separar-se ha d'estar al corrent dels seus compromisos 
assumits anteriorment a la proposta.  
c) La institució que vulgui separar-se ha de garantir la liquidació de les obligacions 
aprovades fins al moment de la separació.  
 
24.5 En el cas que s'acordi la separació del Consorci, s'ha de procedir si s’escau, a la 
liquidació parcial dels drets, les obligacions i els béns propis del Consorci, així com a 
la reversió de les obres o de les instal·lacions existents a favor de les institucions 
Consorciades, d'acord amb les normes que estableix l'article següent.  
 
24.6 La impossibilitat legal sobrevinguda perquè alguna entitat pugui esser entitat 
Consorciada, produirà efectes ex lege, sense necessitat del compliment dels requisits 
previs exigits i, sense perjudici, de reclamar a l’entitat separada, el compliment, en el 
seu cas, de les obligacions pendents.”  
 
Article 25  
Dissolució  
 
25. 1. El Consorci es dissol en cas de concorre una de les causes de dissolució 
automàtica prevista en els Estatuts o en la normativa vigent en el seu moment o si 
materialment és impossible complir els seus objectius. Així mateix, es pot dissoldre a 
proposta unànime del Consell Rector, ratificada per totes les entitats integrants del 
Consorci.  



 

 

 
25. 2. En cas de dissolució automàtica o adopció d’un acord de dissolució s'ha de 
procedir a la liquidació dels béns, drets i obligacions del Consorci i a la reversió de les 
obres o les instal·lacions existents, segons les directius següents:  
 
a) El Consell Rector ha de procedir a designar una Comissió liquidadora, constituïda 
per tres pèrits de reconeguda solvència professional, no vinculats al Consorci en els 
cinc anys anteriors a la seva designació, els quals han de determinar la quota de 
liquidació que correspongui a cada membre del Consorci.  
b) En cap cas el procés de dissolució i de liquidació del Consorci no podrà suposar la 
paralització, la suspensió o la no prestació dels serveis assistencials, sanitaris, 
sociosanitaris, socials i docents, que porti a terme el Consorci. L'Administració de la 
Generalitat de Catalunya ha d'adoptar les mesures necessàries per tal de garantir la 
continuïtat del servei i les funcions, garantint també la continuïtat dels llocs de treball 
del personal del Consorci, sens perjudici de mantenir el caràcter autònom del 
Consorci fins que es dugui a terme la liquidació dissolució formal.  
c) La liquidació s’ha d’ajustar al que estableix la normativa sobre règim jurídic dels 
Consorcis, i, en tot cas, es tindrà en compte el percentatge d’aportacions de les 
entitats participants.  
d) La constitució de la Comissió liquidadora no implicarà alteració en el funcionament 
dels òrgans del Consorci, llevat de les atribucions previstes pel Consell Rector com 
indelegables a l'article 11 d'aquests Estatuts, que requeriran la fiscalització i 
l'aprovació ulterior per part del Servei Català de la Salut. 
 
El representat del Cunit justifica l’abstenció manifestant que, tot i estar d’acord amb 
aquest procés, degut als problemes que històricament ha patit Cunit per aquesta 
qüestió creu convenient poder discutir aquesta qüestió en el sí del seu govern, atès 
que no queda clar la forma en que l’Ajuntament de Cunit, el qual no està integrat en el 
Consell Comarcal del Garraf, podrà participar en la gestió del futur Consorci. 
 
Per part de la presidenta se li manifesta que l’Ajuntament de Cunit no pot tenir una 
representació directa al futur consell ja que si no s’hauria d’obrir la porta als altres 
ajuntaments i això afectaria a la funcionalitat del futur consorci. La participació s’haurà 
de fer a través de l’òrgan que específicament estableixi el Consell Comarcal del 
Garraf. 
 
 
2.2. APROVACIÓ DE LA PROPOSTA DEL CONVENI REGULADOR DE LA 
TRANSFORMACIÓ DEL CSAP EN EL CSAPG.  
 
Amb el vot favorable dels assistents, a excepció de representant de Cunit que 
s’abstè, s’acorda: 
 
PRIMER. Aprovar el conveni regulador de la constitució del Consorci Sanitari de l’Alt 
Penedès i El Garraf, segons el text que s’incorpora en aquest acord. 
 
SEGON. Condicionar l’eficàcia jurídica d’aquest acord a l’aprovació dels estatuts del 
CSAPG) segons el text que s’incorpora en aquest acord. 
 



 

 

 
CONVENI REGULADOR DE LA CONSTITUCIÓ DEL CONSORCI SANITARI DE 
L’ALT PENEDÈS I EL GARRAF  
 
Barcelona, de 2017  
 
R E U N I T S :  
 
D’una banda, l’Hble. senyor Antoni Comín i Oliveres, conseller de Salut de 
l’Administració de la Generalitat de Catalunya, i el senyor David Elvira i Martínez, 
director del Servei Català de la Salut.  
 
De l’altra, ..., president del Consorci Sanitari de l’Alt Penedès,.  
De l’altra, ... , presidenta del Consorci Sanitari del Garraf, .  
De l’altra, la senyora Neus Lloveras i Massana, alcaldessa de Vilanova i la Geltrú.  
De l’altra, ..., alcalde de l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès.  
De l’altra, ..., president del Consell Comarcal de l’Alt Penedès.  
De l’altra, ..., president del Consell Comarcal del Garraf.  
De l’altra, ...,. alcaldessa de Sant Pere de Ribes  
De l’altra ,....,  
Subscriuen el present conveni de col·laboració regulador de la constitució del 
Consorci Sanitari de l’Alt Penedès i el Garraf, i  
 
A C T U E N :  
 
El primer, en nom i representació de l’Administració de la Generalitat de Catalunya, 
representada pel Departament de Salut, en virtut de les atribucions que li confereix 
l’article 12 de la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d’organització, procediment i règim 
jurídic de l’Administració de la Generalitat.  
 
El segon, en nom i representació del Servei Català de la Salut (en endavant 
CatSalut), en virtut de les atribucions que li confereix l’article 17.1 de la Llei 15/1990, 
de 9 de juliol, d’ordenació sanitària de Catalunya, i l’Acord de delegació de funcions 
del Consell de Direcció del CatSalut en el seu director de 27 de gener de 1993, que 
comporta la seva ratificació.  
 
El tercer, en nom i representació del Consorci Sanitari de l’Alt Penedès (CSAP), en 
procés de transformació, en virtut de ... .  
El quart, en nom i representació del Consorci Sanitari del Garraf (CSG), en procés de 
liquidació, en virtut de ... .  
 
La cinquena  
El sisè  
El setè  
El vuitè  
El novè  
 
 
 



 

 

M A N I F E S T E N :  
 
I. El Servei Català de la Salut (CatSalut), el Consorci Sanitari del Garraf (CSG) i el 
Consorci Sanitari de l’Alt Penedès (CSAP) van subscriure en data 3 de juliol de 2016 
un Protocol d’intencions per a la integració dels dispositius i recursos assistencials del 
CSG i del CSAP. El projecte engloba un seguit de dispositius de referència de 
màxima importància per a l’equilibri territorial del Sistema sanitari integral d’utilització 
pública de Catalunya (SISCAT): Hospital Sant Antoni Abat, Hospital Residència Sant 
Camil i Centre de Rehabilitació, i Hospital Comarcal de Vilafranca.  
 
La prioritat que guia aquesta iniciativa és mantenir els citats dispositius assistencials 
en funcionament dins els sistema públic de salut en termes de viabilitat i sostenibilitat, 
i assolir-ho a través de l’objectiu funcional de facilitar la seva fusió en una 
organització consorcial íntegrament pública, majoritàriament participada pel CatSalut i 
amb presència de les administracions locals, incorporada al marc corporatiu de les 
entitats del sector públic de la salut de l’Administració de la Generalitat de Catalunya.  
 
II. L’aplicació del Protocol de 3 de juliol de 2016 ha comportat la cristal·lització de 
diverses línies de treball dirigides a avançar en la plasmació pràctica d’aquest procés 
de fusió sota les directrius que s’hi delimitaven, que es poden sintetitzar en els 
següents ítems:  
- Garantir l’accessibilitat de la població per fer efectiu el dret de protecció a la salut, 
situant a l’usuari com a eix de referència de l’organització i del sistema públic de 
salut.  
- Mantenir en actiu els professionals que actualment desenvolupen els seus serveis 
als dispositius com a mesura per preservar el coneixement clínic i el valor afegit de 
l’experiència pràctica que acumulen.  
- Optimitzar les inversions en instal·lacions i equipaments.  
- Enfortiment de la massa crítica de referència dels dispositius com a mecanisme per 
preservar-ne la qualitat assistencial en condicions d’eficiència. 
  
L’objectiu final és generar una nova entitat de referència renovada, capaç d’aprofitar 
sinergies i potenciar de manera tangible l’efectivitat i l’eficiència dels serveis 
assistencials i socials que es presten a la ciutadania i millorar l’impacte de la qualitat 
de l’atenció a la salut sobre els seus pacients. El disseny de l’estructura final té en 
compte, ineludiblement, aquests criteris i el resultat del procés d’anàlisi efectuat en 
virtut del Protocol, des d’una perspectiva que suma rigor, racionalitat i la finalitat 
complementària d’optimitzar dels recursos públics disponibles de manera que s’evitin 
duplicitats corporatives.  
 
III. D’acord amb l’anterior, el present conveni regula la constitució del Consorci 
Sanitari de l’Alt Penedès i el Garraf (CSAPG). La nova estructura permet integrar la 
participació d’entitats públiques que fins al moment formaven part del CSAP i del 
CSG. En paral·lel, es preveu la incorporació del conjunt dels actius i passius 
procedents d’aquests dos consorcis. Des d’un punt de vista funcional, doncs, la 
finalitat és la fusió dels recursos d’ambdues entitats en una sola organització. 
Formalment, l’operació pactada obeeix, d’una banda, a la transformació corporativa 
del CSAP, a través de la modificació dels seus Estatuts i, d’altra banda, a la 



 

 

subrogació del nou CSAPG en la posició del CSG respecte totes les seves relacions 
jurídiques directament vinculades a la prestació d’assistència sanitària.  
 
IV. El resultat del procés de fusió i el seu objectiu funcional és dotar el sistema de 
salut amb una sola entitat, el CSAPG, com s’ha dit íntegrament pública, on se sumi el 
conjunt de la capacitat assistencial de les dues organitzacions anteriors (CSG i 
CSAP) sense excepcions. D’acord amb això, l’objecte del present conveni és regular 
el procés de materialització d’aquest objectiu funcional. En aquesta línia, es 
persegueix assolir un model de governança per al nou consorci equilibrat, capaç de 
donar expressió a les administracions locals, i simultàniament, de ser sensible a 
l’aprofitament del coneixement clínic dels centres que s’hi engloben.  
 
V. El Consell Rector del CSAP, en la sessió celebrada el ... de 2017, ha mostrat la 
seva conformitat en la modificació dels seus Estatuts i la subscripció del present 
conveni regulador, en la línia exposada als apartats expositius precedents, tenint en 
compte que això comporta la separació pactada de la Fundació Hospital de 
Vilafranca, que fins ara en formava part en concepte d’entitat consorciada.  
 
El Patronat d’aquesta Fundació va acordar els termes de la separació mitjançant 
Acord del seu Patronat de data ... de 2017. Aquest acord ha estat autoritzat pel 
Protectorat en data ... de 2017 i els seus termes han estat valorats i confirmats pel 
Consell Rector del CSAP, un cop completat el procediment de separació previst per 
la normativa.  
L’acord de separació explicita que tindrà efectes de manera automàtica a partir de 
l’efectiva entrada en funcionament del nou consorci segons els seus nous Estatuts i 
normes reguladores.  
 
VI. El Consell Rector del CSG ha adoptat els acords necessaris per a la seva 
dissolució. D’acord amb això, en sessió de data ... va aprovar la cessió global del 
conjunt dels seus actius i passius vinculats a l’atenció assistencial a la nova entitat 
CSAPG, amb la condició que la cessió es fes efectiva de forma automàtica tan bon 
punt cobrés efectes la seva constitució sota aquesta nova forma.  
 
Aquesta cessió global implica la subrogació universal del CSAPG en la posició 
jurídica del CSG. Tant el CatSalut com els diferents òrgans especialitzats de 
l’Administració de la Generalitat, incloent-hi els encarregats del control financer, han 
examinat la correcció d’aquesta cessió global i han valorat que s’estableix en termes 
equilibrats i estrictament explicables en virtut del desenvolupament d’activitat 
assistencial pública del CSG per compte del CatSalut. D’altra banda, el propi CatSalut 
i el departament de Salut de la Generalitat, en termes de planificació, han confirmat la 
necessitat actual i futura de donar continuïtat dins el sistema públic de salut i el 
SISCAT als centres fins ara gestionats per part del CSG.  
 
Entre els drets i obligacions objecte de cessió, i per tant de subrogació per part del 
CSAPG, s’hi inclouen operacions d’endeutament a curt termini i les corresponents al 
deute històric amb la Seguretat Social. S’explicita que tot el procediment de 
modificació en conjunt, amb el corresponent expedient administratiu de suport que ha 
generat, s’ha sotmès a les diferents autoritzacions preceptives respecte cada matèria 



 

 

que les requerís, tant des del punt de vista de la normativa de finances públiques com 
de la normativa patrimonial aplicable a la Generalitat.  
 
VII. Que des del punt de vista del règim jurídic aplicable, els preceptes de naturalesa 
bàsica de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic, 
identifiquen els consorcis com a entitats de dret públic la creació dels quals, de 
conformitat amb el seu article 123, ha de d’establir-se mitjançant conveni subscrit per 
les administracions participants. Per aquest motiu, i en aplicació del principi de 
seguretat jurídica, s’estima que la integració de noves entitats públiques en el procés 
de modificació d’un consorci, aconsella la subscripció d’un conveni regulador amb 
aquest objecte, sens perjudici que la seva composició actualitzada reafirmi la posició 
majoritària de l’Administració de la Generalitat i, per tant, la seva adscripció al 
CatSalut. La Llei 15/1990, de 15 de juliol, d’ordenació sanitària de Catalunya (LOSC), 
faculta el CatSalut per formar consorcis per a l’exercici de les funcions que la pròpia 
LOSC li atribueix (art. 7.1) en el marc del sistema públic, habilitació general que es 
manté en relació a aquesta operació de fusió funcional.  
 
El règim jurídic del CSAPG i el procediment de modificació estatutària s’ha de veure 
completat, d’altra banda, amb allò que disposen l’article 113 i següents de la Llei 
26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions 
públiques de Catalunya, on s’expliciten els continguts estatutaris i els tràmits 
preceptius.  
 
Finalment, puntualitzar que amb aquesta operació de fusió es facilita que el conjunt 
del CSAPG pugui subjectar-se a l’àmbit objectiu d’aplicació de la disposició addicional 
única, relativa al règim jurídic dels consorcis sanitaris, de la Llei 15/1997, de 25 
d’abril, sobre habilitació de noves formes de gestió del Sistema Nacional de Salut, 
mitjançant la qual es reconeix a aquest tipus de consorcis la capacitat de contractar 
personal propi de naturalesa laboral per al compliment de les seves finalitats 
assistencials. 
 
VIII. Que el procediment que du a la constitució del CSAPG i l’aprovació i subscripció 
d’aquest conveni regulador i els Estatuts modificats que han de regir l’entitat s’ha 
completat seguint la normativa aplicable, identificada de forma resumida al règim 
jurídic descrit al punt expositiu VII, i de conformitat amb allò que disposa l’Acord 
adoptat pel Govern de la Generalitat en data 10 de juliol de 2012, pel qual s’aproven 
els criteris per a la creació, la modificació i la supressió d’entitats participades per la 
Generalitat.  
 
IX. Que el conjunt d’entitats integrades al CSAPG han aprovat la seva participació al 
Consorci, els seus Estatuts i el present conveni regulador, mitjançant els acords dels 
seus respectius màxims òrgans de govern, un cop superats els procediments 
administratius que el resultaven aplicables a cadascuna. Les dates d’aquests acords 
es reprodueixen a continuació:  
 
- Acord del Consell de Direcció del CatSalut de data ... de 2017  
- Acord del Ple de l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès de ... de 2017  
- Acord del Ple de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú de ... de 2017  
- Acord del Ple del Consell Comarcal de l’Alt Penedès de ... de 2017  



 

 

- Acord del Ple del Consell Comarcal del Garraf de ... de 2017  
- Acord del Ple de l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes de ....2017  
- Acord de Ple de .......  
 
X. Que el Govern de la Generalitat de Catalunya ha autoritzat la constitució del 
Consorci Sanitari de l’Alt Penedès i el Garraf (CSAPG) i l’aprovació dels seus 
Estatuts en data ... de 2017.  
 
Per tot el manifestat, les entitats signants, reconeixent-se mútuament capacitat per 
obligar-se, atorguen el present conveni de col·laboració amb subjecció a les 
següents:  
 
C L À U S U L E S  
 
Primera. Objecte.  
 
1. El present conveni té per objecte regular la constitució del Consorci Sanitari de l’Alt 
Penedès i el Garraf (CSAPG), producte de la modificació de l’actual Consorci Sanitari 
de l’Alt Penedès (CSAP), comptant amb la incorporació de l’activitat assistencial i la 
integració dels dispositius dependents fins ara del Consorci Sanitari del Garraf (CSG).  
 
2. El CSAPG (en endavant el Consorci), restarà integrat per les següents entitats:  
 
- L’Administració de la Generalitat de Catalunya, a través del Servei Català de la 
Salut (CatSalut), al qual correspon la participació majoritària.  
- L’Ajuntament de Vilafranca del Penedès.  
- L’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú.  
- El Consell Comarcal de l’Alt Penedès.  
- El Consell Comarcal del Garraf. 
- L’Ajuntament de Sant Pere de Ribes.  
- L’Ajuntament de .........  
 
3. El Consorci manté la seva adscripció al CatSalut.  
 
4. El Consorci és l’ens encarregat de la gestió dels dispositius assistencials 
dependents fins ara del CSAP i del CSG, que es relacionen al punt expositiu I, i per 
tant propicia la fusió funcional dels recursos d’aquestes dues entitats.  
 
5. El consorci té per objectiu la realització de les activitats assistencials, 
rehabilitadores, preventives, socials, de recerca, innovació i docència vinculades a la 
salut pròpies dels seus dispositius i, per tal d’assolir-lo, assumeix la gestió patrimonial 
dels béns immobles i mobles afectats a aquestes finalitats així com la d’aquells béns 
dels quals en disposi en virtut de qualsevol altre títol jurídic.  
 
Segona. Naturalesa pública i règim del consorci.  
 
1. El Consorci té la consideració de consorci sanitari i està subjecte al règim jurídic 
establert per la disposició addicional única de la Llei 15/1997, de 25 d’abril, sobre 
habilitació de noves formes de gestió, sense perjudici de l’aplicació de les 



 

 

disposicions dels articles 68, 69 i 70 de la Llei 7/2011, de 27 de juliol, de mesures 
fiscals i financeres, sempre i quan es compleixin els criteris establerts a l’esmentat 
article 68. A més a més, el consorci es regirà per la resta de normativa que li resulti 
d’aplicació.  
 
2. El Consorci és una entitat jurídica pública, de naturalesa institucional i de base 
associativa, dotada de personalitat jurídica i diferenciada de la dels seus membres, 
amb tota la capacitat jurídica de dret públic i privat que requereixi per a la realització 
de les seves finalitats, i resta adscrit al Servei Català de la Salut (CatSalut).  
 
3. Els Estatuts del Consorci s’adjunten en Annex 1 al present conveni. Qualsevol 
modificació legalment adoptada es considerarà automàticament integrada al citat 
annex sense necessitat de modificar explícitament aquest conveni.  
 
Tercera. Generació d’efectes del consorci.  
 
1. La transformació del CSAP en l’actual Consorci tindrà lloc un cop totes les 
administracions participants hagin completat el procediment administratiu formal que 
els resulta respectivament aplicable, i es considerarà efectiva quan se’n publiquin els 
Estatuts modificats al DOGC i es procedeixi a la constitució formal del seu Consell 
Rector mitjançant la celebració de la seva primera reunió. En aquest moment es 
produirà de forma automàtica la subrogació universal del Consorci en tots els béns, 
drets i deures de l’antic CSG, inclosos els convenis de serveis assistencials subscrits 
amb el CatSalut per als diferents dispositius sota la seva gestió i la integració de tot el 
seu personal, tenint en compte que simultàniament opera la plena continuïtat de la 
seva posició respecte el conjunt de relacions jurídiques predicables de l’antic CSAP.  
 
2. Així mateix, el Consorci se subroga, en els termes de l’article 44 de l’Estatut dels 
Treballadors, en les relacions laborals dels treballadors de l’antic CSG, assumint 
íntegrament la responsabilitat de les obligacions i els drets de qualsevol mena, 
incloses les laborals, tributàries i de seguretat social, anteriors a la subrogació. Com 
s’indica al paràgraf precedent, el personal de l’antic CSAP prossegueix la seva 
vinculació amb el Consorci sota idèntiques condicions. La regulació detallada 
d’aquest àmbit es contempla a la clàusula cinquena.  
 
3. El CatSalut i la resta d’entitats consorciades expressen l’acceptació que des dels 
òrgans de govern del Consorci es busquin mecanismes per donar expressió als 
professionals en medicina i infermeria dels dispositius assistencials sota seva gestió 
en la governança de l’entitat, en la mesura que representen el seu coneixement clínic.  
 
Quarta.- Adscripció dels Recursos materials.  
 
1. Els béns mobles i immobles i qualsevol dret de naturalesa patrimonial dels que 
sigui titular l’actual CSAP, així com els actius i passius del referit CSAP, són assumits 
íntegrament pel Consorci, en tant formalment es tracta de la mateixa entitat.  
 
2. Els béns mobles i immobles i qualsevol dret de naturalesa patrimonial dels que 
sigui titular l’actual CSG seran assumits pel Consorci en el moment en que es faci 
efectiva la subrogació universal a què fa referència la clàusula tercera d’aquest 



 

 

conveni, d’acord amb el balanç de situació que s’adjunta com a Annex 2. En Annex 3 
es relaciona l’inventari de béns i drets objecte de canvi de titularitat. S’explicita que 
aquesta previsió inclou els vigents drets reals de superfície titularitat del CSG sobre 
l’Hospital Sant Antoni Abat i el Centre de rehabilitació, d’una banda, i sobre l’Hospital 
Residència Sant Camil, de l’altra, els quals passaran a ser de plena titularitat del 
Consorci, en ambdós casos lliures de càrregues i gravàmens, sota les mateixes 
pautes establertes per a la resta de béns i drets objecte de cessió per part del CSG 
(en el marc de la seva cessió global d’actius i passius) i de la consegüent subrogació 
per part del Consorci.  
 
Cinquena. Recursos personals.  
 
1. El règim del personal del Consorci serà el que estableixin els seus Estatuts.  
 
2. Sens perjudici de l’anterior, i en el ben entès que el Consorci prossegueix amb 
l’activitat assistencial de cobertura pública als mateixos centres i instal·lacions dels 
anteriors CSAP i CSG sota una nova forma de gestió i que, per tant, comptarà amb la 
continuïtat del personal previ destinat a la prestació d’aquesta activitat, s’estableix la 
seva integració sota les pautes d’Integració del personal que es fixen als següents 
apartats núm. 3 (relatiu al personal procedent del CSG) i núm. 4 (relatiu al personal 
procedent del CSAP).  
 
3. Personal del Consorci (CSAPG) procedent del CSG:  
 
3.1 Personal laboral.  
 
3.1.1 En el moment de la constitució del Consorci es produirà la successió d’activitat 
empresarial entre el CSG i el Consorci en qualitat de continuador de l’activitat 
assistencial del CSG, comportant la subrogació del conjunt de contractes de treball 
existents amb la subsistència dels drets i obligacions contrets pel CSG, donant ple 
compliment als requisits previstos a l’article 44 de l’Estatut dels Treballadors.  
 
El personal laboral del CSG passarà a ser personal propi del Consorci amb la 
naturalesa jurídica i modalitat contractual que ostenti en el moment de la integració 
efectiva com a fix, indefinit i temporal que el vinculava al CSG.  
 
3.1.2 Així mateix, aquest personal mantindrà les condicions laborals i retributives que 
tingués reconegudes en el moment de produir-se la integració, com a personal laboral 
del CSG, amb les condicions i en els mateixos termes establerts en els acords o 
pactes d’empresa signats, els quals restaran subsistents fins la data d’expiració o fins 
la signatura i entrada en vigor d’un altre pacte o acord d’empresa regulador d’aquests 
àmbits.  
 
Al personal laboral del CSG, objecte d’integració, li és d’aplicació el I Conveni 
Col·lectiu de treball dels hospitals d’aguts, centres d’atenció primària, centres 
sociosanitaris i centres de salut mental, concertats amb el Servei Català de la Salut, 
el qual li seguirà sent d’aplicació fins la data d’expiració o, en el seu cas, fins l’entrada 
en vigor d’un nou conveni.  
 



 

 

3.1.3 Així mateix, i amb efectes des de la data de la subrogació, el Consorci (CSAPG) 
assumirà amb càrrec al seu pressupost les despeses de Capítol I corresponents al 
personal laboral transferit, en el mateix moment que es faci efectiva la successió 
d’activitat empresarial i el traspàs del conjunt dels corresponents recursos econòmics, 
en el marc dels acords estipulats a tal efecte entre les entitats que subscriuen aquest 
Conveni.  
 
3.1.4 En el document Annex 4 (apartat 1) d’aquest conveni es relacionen els llocs de 
treball del personal laboral del CSG que assumeix el Consorci en virtut de la 
subrogació prevista a l’apartat anterior.  
 
 
3.2 Personal intern resident.  
 
3.2.1 En el moment de la constitució del Consorci es produirà la successió d’activitat 
empresarial entre el CSG i el Consorci en qualitat de continuador de l’activitat 
assistencial del CSG, circumstància que comporta que el Consorci resta subrogat en 
la posició jurídica del CSG respecte del seu personal intern resident, sotmès a una 
relació laboral especial regulada pel Reial Decret 1146/2006, de 6 d’octubre, el qual 
ocupi plaça integrada en qualsevol de les unitats docents dels centres i dispositius 
pertanyents a l’àmbit organitzatiu del CSG. El personal intern resident mantindrà els 
seus drets i obligacions derivats del contracte laboral que tingui formalitzat el CSG en 
el moment del seu traspàs al Consorci.  
 
3.2.2 En l’Annex 4 (apartat 2) es relaciona el personal intern resident que assumirà el 
Consorci en virtut de la subrogació prevista a l’apartat anterior.  
 
3.3 Cessió de dades en matèria de personal. 
 
En el moment de l’adscripció del personal provinent del CSG al Consorci, aquell 
facilitarà els expedients històrics del personal laboral afectat per la subrogació, als 
efectes que el Consorci pugui assumir de forma efectiva la gestió d’aquest personal. 
Així mateix, el CSG facilitarà, en el seu cas, una còpia dels expedients històrics del 
seu personal estatutari i funcionari adscrit.  
 
4. Personal del Consorci (CSAPG) procedent del CSAP:  
 
En la mesura que el Consorci és formalment producte de la modificació del CSAP i hi 
ha, doncs, absoluta continuïtat del conjunt de les seves relacions jurídiques, el 
personal procedent del CSAP segueix amb la seva pertinença al Consorci 
exactament segons les mateixes condicions, drets i obligacions, sense que calgui cap 
previsió específica relativa a la seva subrogació.  
 
Sisena. Activitat assistencial, de recerca, innovació i docència.  
 
1. El Consorci prestarà l’activitat assistencial i la resta de funcions que li són pròpies 
de conformitat amb l’objecte i principis d’actuació que té assignats estatutàriament. 
En qualsevol cas, el seu plantejament i desenvolupament tindrà com a referència el 
model innovador de la gestió assistencial segons els criteris identificats pel Pla de 



 

 

Salut de Catalunya en atenció primària i comunitària, cronicitat, continuïtat 
assistencial i models d’atenció no presencial, entre d’altres continguts, dins un context 
de coordinació amb els àmbits de la recerca i la docència.  
 
2. Pel que fa a l’activitat relativa a la totalitat de les línies assistencials a realitzar pel 
Consorci per compte del CatSalut en el marc del sistema públic de salut, 
s’encarregarà mitjançant la formalització dels oportuns instruments jurídics amb 
aquest objecte, de conformitat amb la normativa i les pautes generals aplicables en 
cada moment, actualment de conformitat amb el Decret 118/2014, de 5 d’agost, sobre 
la contractació i prestació dels serveis sanitaris amb càrrec al Servei Català de la 
Salut, i en funció de la integració dels centres hospitalaris sota gestió del consorci al 
SISCAT (sistema sanitari integral d’utilització pública de Catalunya). D’acord amb el 
que preveu la clàusula tercera d’aquest conveni regulador, la subrogació dels 
convenis dels serveis assistencials subscrits en dates ... de ... respecte ... 
(identificació del contracte relatiu a cada dispositiu) entre el Servei Català de la Salut i 
el CSG en favor del Consorci serà efectiva en els termes que estableix el seu apartat 
1.  
 
3. Així mateix el Consorci podrà portar a terme altres activitats en l’entorn de l’atenció 
sanitària i social, d’acord amb la legislació vigent i els seus Estatuts.  
 
4. L’enfocament de l’activitat assistencial del nou Consorci, a més de perseguir una 
major identitat amb el Pla de Salut de Catalunya i la resta de condicions expressades 
als punts precedents, promourà la progressiva integració i l’optimització del conjunt 
de recursos del Consorci sota una lògica funcional única.  
 
Setena. Continuïtat d’altres relacions jurídiques, convenis i contractes.  
 
1. El Consorci se subrogarà en la posició del CSG pel que fa als convenis i contractes 
vigents en el moment que es faci efectiva la seva transformació efectiva en els termes  
previstos en la clàusula 3.1. La relació dels negocis jurídics subjectes a aquesta 
subrogació es contempla en l’Annex 5 d’aquest conveni. S’hi inclouen operacions 
d’endeutament a curt termini, per a l’assumpció de les quals per part del Consorci 
s’han obtingut les autoritzacions administratives preceptives que determina la 
normativa de finances públiques.  
 
2. La subrogació del Consorci en la posició jurídica del CSG serà efectiva igualment 
en la posició que aquest ostenta actualment en qualsevol societat, fundació, o altres 
entitats amb personalitat jurídica en les quals participa directa o indirectament. La 
relació de les participacions del CSG és la que figura relacionada en l’Annex 6 
d’aquest conveni.  
 
3. En la mesura que el Consorci és formalment producte de la modificació del CSAP, 
hi ha absoluta continuïtat del conjunt de les seves relacions jurídiques, exactament 
sota les mateixes condicions, sempre que continuïn vigents, sense que calgui cap 
previsió específica relativa a la seva subrogació  
 
Vuitena. Posicionament del CSG en procés d’extinció.  
 



 

 

1. El CSG ha adoptat en data ... de 2017 un Acord de dissolució pel qual s’estableix 
la cessió global d’actius i passius al Consorci, de conformitat amb el que estableix 
l’article 127.5 de la Llei 40/2015, citada. Segons els termes d’aquesta disposició i de 
l’Acord de dissolució, aquesta cessió global d’actius i passius implica l’extinció sense 
liquidació del CSG en qualitat de consorci cedent. L’efectivitat d’aquest acord de 
dissolució es vincula a la subrogació del nou CSAPG, en qualitat de consorci 
cessionari, en el conjunt del total d’aquestes relacions jurídiques. Això exigeix el vist i 
plau del propi consorci en procés de modificació així com el de totes les entitats 
participants que acorden integrar-s’hi.  
 
2. El conjunt d’entitats participants al Consorci, de conformitat amb el punt precedent, 
accepten la cessió global d’actius i passius atribuïda al Consorci prevista per l’Acord 
de dissolució del CSG i la plena aplicabilitat de la subrogació universal que se’n 
desprèn, amb la condició expressa que només es farà efectiva en els termes 
establerts a la clàusula tercera del present conveni regulador, un cop s’hagi completat 
el procediment i s’hagi ultimat la modificació de l’antic CSAP, donant lloc a la seva 
consegüent transformació en l’actual Consorci (CSAPG).  
 
Novena. Separació de la Fundació Hospital de Vilafranca.  
 
Es reconeix la completa exempció de la Fundació Hospital de Vilafranca de qualsevol 
obligació o responsabilitat derivada del present conveni regulador i/o de la subrogació 
del Consorci en la posició abans ostentada pel CSG. De conformitat amb l’acord de 
separació aprovat en data ..., la separació es produeix de manera automàtica amb la 
modificació del Consorci i la seva entrada en funcionament segons els termes 
previstos pels nous Estatuts i el present conveni regulador.  
 
Desena. Funcionament ordinari del consorci. 
 
1. El consorci haurà de fer front a la totalitat de les obligacions que li corresponguin 
mitjançant els seus recursos propis.  
 
2. No s’estableix cap règim d’aportacions regulars per al sosteniment de les activitats 
del Consorci, que ha de gestionar-se i funcionar en termes d’equilibri en l’explotació a 
partir dels recursos ordinaris obtinguts en el marc de la prestació d’activitat 
assistencial que constitueix el seu objecte, sens perjudici de qualssevol d’altres 
coherents amb els seus Estatuts.  
 
3. Els règims de contractació, patrimonial, de personal, pressupostari, de 
comptabilitat, control, separació i dissolució del Consorci són els establerts pels seus 
Estatuts, sens perjudici que hagin d’aplicar-se de conformitat amb la normativa que 
resulti preceptiva per a cada matèria segons la legislació vigent en cada moment.  
 
Onzena. Vigència i extinció.  
 
1. La vigència d’aquest conveni regulador s’associa directament a la durada del 
consorci i, en conseqüència, s’estableix per un termini indefinit però no permanent.  
 



 

 

2. El conveni s’extingirà per la concurrència de les causes previstes a l’ordenament 
jurídic i en el cas de dissolució del consorci.  
 
I en prova de conformitat, i perquè en quedi constància, s’estén i se signa el present 
conveni regulador en nou exemplars originals i a un sol efecte, en el lloc i la data 
indicats a l’encapçalament.  
 
 
RELACIÓ D’ANNEXOS:  
 
ANNEX 1 AL CONVENI REGULADOR DE LA CONSTITUCIÓ DEL CONSORCI 
SANITARI DE L’ALT PENEDÈS I EL GARRAF: ESTATUTS  
 
ANNEX 2 AL CONVENI REGULADOR DE LA CONSTITUCIÓ DEL CONSORCI 
SANITARI DE L’ALT PENEDÈS I EL GARRAF: BALANÇ DE SITUACIÓ  
 
ANNEX 3 AL CONVENI REGULADOR DE LA CONSTITUCIÓ DEL CONSORCI 
SANITARI DE L’ALT PENEDÈS I EL GARRAF: INVENTARI DE BÉNS I DRETS 
OBJECTE DE SUBROGACIÓ  
 
(Acord específic en relació a l’Annex 3: atès el volum quantitatiu de l’inventari, les 
parts accepten expressament reproduir la informació en un arxiu informàtic, del qual 
se’n fan ... còpies en suport de CD, i a les quals atribueixen les funcions d’Annex 3 a 
efectes de deixar constància de les dades vigents, conegudes i consensuades entre 
les parts en aquest àmbit en el moment de la transformació del Consorci, 
corresponent-ne la custòdia a cadascuna d’elles de forma conjunta amb la resta del 
conveni).  
 
ANNEX 4 AL CONVENI REGULADOR DE LA CONSTITUCIÓ DEL CONSORCI 
SANITARI DE L’ALT PENEDÈS I EL GARRAF: RELACIÓ DE PERSONAL 
LABORAL DEL CSG OBJECTE DE SUBROGACIÓ  
 
Apartat 1: Personal laboral  
 
Apartat 2: Personal intern resident  
 
(Acord específic: atès el volum quantitatiu pròpia del personal implicat, les parts 
accepten expressament reproduir la informació en un arxiu informàtic, del qual se’n 
fan ... còpies en suport de CD, i a les quals atribueixen les funcions d’Annex 4 a 
efectes de deixar constància de les dades vigents, conegudes i consensuades entre 
les parts en aquest àmbit en el moment de la transformació del Consorci, 
corresponent-ne la custòdia a cadascuna d’elles de forma conjunta amb la resta del 
conveni).  
 
ANNEX 5 AL CONVENI REGULADOR DE LA CONSTITUCIÓ DEL CONSORCI 
SANITARI DE L’ALT PENEDÈS I EL GARRAF: RELACIÓ DE NEGOCIS JURÍDICS 
DEL CSG OBJECTE DE SUBROGACIÓ (NO PATRIMONIALS)  
 



 

 

ANNEX 6 AL CONVENI REGULADOR DE LA CONSTITUCIÓ DEL CONSORCI 
SANITARI DE L’ALT PENEDÈS I EL GARRAF: RELACIÓ DE LES 
PARTICIPACIONS EN D’ALTRES RELACIONS JURÍDIQUES DEL CSG OBJECTE 
DE SUBROGACIÓ. 
 
 
Annex  
Estatuts del Consorci Sanitari de l’Alt Penedès i el Garraf  
 
Capítol 1  
 
Disposicions generals  
 
Article 1  
 
Entitats que integren el Consorci  
 
1.1 Amb la denominació de Consorci Sanitari de l'Alt Penedès i Garraf es constitueix 
un Consorci en el qual participen el Servei Català de la Salut, el Consell Comarcal de 
l'Alt Penedès, el Consell Comarcal del Garraf, l'Ajuntament de Vilafranca del 
Penedès, l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes, 
Ajuntament de..., que resta adscrit a l’Administració de la Generalitat de Catalunya, 
mitjançant el Servei Català de la Salut.  
 
1.2 El nombre de membres del Consorci podrà ser ampliat amb l'admissió d'entitats 
públiques que vulguin col·laborar amb les finalitats del Consorci, efectuar les 
aportacions o prestar els serveis que en constitueixen l'objectiu.  
 
L'acord d'admissió de nous socis requerirà la majoria que preveu l'article 14.2 
d'aquests Estatuts i comportarà l'establiment del seu percentatge de participació.  
 
Article 2  
Objectiu i finalitats  
 
2.1 L'objectiu del Consorci és l'execució d'activitats hospitalàries, assistencials, 
preventives, rehabilitadores, docents i d'investigació al servei de la població resident 
en l'àmbit sanitari de les comarques de l'Alt Penedès i el Garraf, amb les seves àrees 
sanitàries d'influència.  
 
2.2 Seran finalitats específiques del Consorci:  
2.2.1 L'assistència hospitalària integrada, vinculada a la xarxa d'assistència primària i 
coordinada amb altres nivells sòcio-sanitaris.  
2.2.2 La prestació de serveis d'atenció primària de salut.  
2.2.3 La prestació de serveis d'atenció sòcio-sanitària i de serveis socials.  
2.2.4 La participació en la promoció de campanyes o tasques de medicina preventiva.  
2.2.5 Proporcionar serveis de rehabilitació.  
2.2.6 La docència, relacionada amb la sanitat i, en general, en matèria de salut física i 
mental.  



 

 

2.2.7 Les activitats d'investigació, estudi i divulgació, relacionades amb la sanitat i les 
ciències de la salut.  
2.2.8 Totes les que estiguin directament o indirectament relacionades amb les 
finalitats esmentades anteriorment i que acordi el Consell Rector.  
 
2.3 Les esmentades finalitats les podrà portar a terme el mateix Consorci directament 
o cedint la gestió a d'altres entitats externes.  
 
Article 3  
Règim jurídic  
 
El Consorci regulat en aquests Estatuts té la consideració de consorci sanitari i està 
subjecte al règim jurídic establert en la disposició addicional única de la Llei 15/1997, 
de 25 d’abril, sobre habilitació de noves fórmules de gestió.  
 
Article 4  
Personalitat i capacitat jurídica  
 
Aquest Consorci és una entitat jurídica pública, de naturalesa institucional i de base 
associativa, dotada de personalitat jurídica plena i independent de la dels seus 
membres, amb tota la capacitat jurídica de dret públic i privat que requereixi per la 
realització de les seves finalitats.  
 
En conseqüència, el Consorci, per mitjà dels seus òrgans representatius, podrà 
adquirir, posseir, reivindicar, permutar, gravar i alienar tota mena de béns, excepte els 
de domini públic adscrits al Servei Català de la Salut i afectes als serveis que presta 
el Consorci, signar contractes, assumir obligacions, interposar recursos i exercir les 
accions previstes en les lleis.  
 
Article 5  
Domicili  
 
El Consorci tindrà el seu domicili a l'avinguda de l'Espirall, s/n, 08720 Vilafranca del 
Penedès. Això no obstant, per acord del Consell Rector, aquest domicili podrà ser 
canviat.  
 
Article 6  
Dels drets dels beneficiaris o usuaris  
 
Es respectaran en tot moment els drets dels beneficiaris o usuaris dels serveis 
sanitaris que presti el Consorci i en particular els drets del malalt.  
 
Capítol 2  
Govern i Gestió del Consorci  
 
Article 7  
Òrgans de Govern i Gestió  
 
7.1 El govern del Consorci correspon als òrgans següents:  



 

 

 
a) El Consell Rector.  
b) El/La president/a.  
c) Els/Les dos vicepresidents/es.  
 
7.2 L’òrgan superior de gestió és la gerència.  
 
Secció 1  
 
Del Consell Rector  
Article 8 Composició  
 
8.1 El Consell Rector, òrgan superior del Consorci, està format pels membres 
següents, nomenats i substituïts lliurement per les entitats consorciades:  
 
a) Set representants del Servei Català de la Salut, nomenats pel conseller o 
consellera del departament competent en matèria de salut, a proposta del director o 
directora del Servei Català de al Salut.  
b) Un representant de l'Ajuntament de Vilafranca del Penedès.  
c) Un representant de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú.  
d) Un representant de l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes.  
e) Un representant del Consell Comarcal de l'Alt Penedès.  
f)  Un representant del Consell Comarcal del Garraf.  
g) Un representant de l’Ajuntament .............  
 
Els representants de l'Ajuntament de Vilafranca del Penedès, de l’Ajuntament de 
Vilanova i la Geltrú, de l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes, i l’Ajuntament de ..., del 
Consell Comarcal de l'Alt Penedès i del Consell Comarcal del Garraf seran designats 
pels seus òrgans de govern respectius.  
 
8.2 Assistiran a les sessions del Consell Rector, amb veu però sense vot, el/la 
secretari/ària i el/la gerent del Consorci, llevat que el/la secretari/ària sigui membre 
del Consell, supòsit en què hi assistirà amb veu i vot.  
 
8.3 En el cas que s'ampliï el Consorci per l'admissió de noves entitats, en l'acord 
corresponent del Consell figurarà la nova composició del Consell Rector, el nombre 
de membres que s'assigna a cadascuna de les noves entitats i la possible variació 
dels atribuïts a les entitats ja integrades. En tot cas, el Servei Català de la Salut ha de 
tenir la majoria absoluta dels membres del Consell Rector.  
 
Article 9  
Càrrecs unipersonals  
 
9.1 Serà president o presidenta del Consell Rector un dels seus membres, nomenat 
pel conseller o consellera del departament competent en matèria de salut, a proposta 
del director o directora del Servei Català de la Salut.  
 
9.2 Seran vicepresidents/es del Consell Rector dos dels seus membres designats pel 
propi Consell Rector, d’entre els membres nomenats per part de les administracions 



 

 

locals participants al Consorci. Un en representació de la comarca de l’Alt Penedès i 
l’altra en representació de la comarca del Garraf.  
 
La resta de poblacions de l'Alt Penedès, del Garraf i Cunit participaran a través de 
l’òrgan de participació específic que es pugui crear en el sí de cada Consell 
Comarcal, quedant integrat Cunit en el Consell Comarcal del Garraf.  
 
9.3 Els càrrecs de president i de vicepresidents del Consell tindran una durada de 
quatre anys, si bé podran ser reelegits indefinidament per l'òrgan que hagi de 
nomenar-los per iguals períodes de temps.  
 
Article 10  
Secretari o secretària  
 
10.1 El Consell Rector designarà un secretari o secretària, que podrà ser membre o 
no del Consell, per un període de quatre anys, reelegible indefinidament per períodes 
de temps iguals.  
 
10.2 Correspon al secretari o secretària estendre acta dels acords presos a les 
reunions del Consell, la qual, degudament signada per ell o ella mateix i amb el vist-i-
plau del president o presidenta, serà transcrita al llibre que s'habiliti a aquest efecte, 
com també totes aquelles altres funcions que siguin pròpies del càrrec. Les 
certificacions dels acords del Consell hauran de ser emeses amb aquestes mateixes 
signatures.  
 
Article 11  
Funcions  
 
11.1 Corresponen al Consell Rector les funcions següents:  
 
a) L'orientació general de les funcions del Consorci dins els objectius estatutaris i la 
consegüent aprovació d'un pla general i de plans plurianuals d'actuació, que han de 
ser reflectits al pressupost anual, que inclourà el pla d'inversions i els projectes 
d'obres, d'instal·lacions i de serveis, que també aprovarà.  
b) L'aprovació dels comptes anuals, que comprenen el balanç de situació a 31 de 
desembre, el compte de pèrdues i guanys i la memòria corresponent a l'exercici 
anterior.  
c) L'aprovació de la liquidació del pressupost anual.  
d) L'aprovació dels reglaments de règim interior, d'organització i de funcionament de 
les diverses activitats.  
e) L'aprovació de les condicions generals d'accés als llocs de treball i als càrrecs 
directius, règim de prestació de funcions, plantilles i remuneracions, i els convenis 
col·lectius de treball.  
f) El nomenament i la separació la gerència i la secretaria del Consorci.  
g) El nomenament i la separació dels càrrecs del Consorci, a proposta del/de la 
gerent, salvant el que preveu l'article 9.  
h) Els acords d'adquisició, d'alienació i de gravamen dels béns immobles i dels béns 
mobles consistents en aparells i instal·lacions que integren el seu patrimoni.  



 

 

i) Aprovar els projectes d'obres, instal·lacions i de serveis d'un termini d'execució 
superior al pressupost anual i el seu pla de finançament.  
j) Aprovar els convenis de col·laboració, els encàrrecs de gestió, els concerts amb el 
Servei Català de la Salut i qualsevol altre instrument jurídic que tingui per objecte la 
prestació de serveis amb altres entitats públiques o privades, i també els acords de 
participació que s'hi puguin establir.  
k) Acordar les operacions de crèdit.  
l) Aprovar les variacions pressupostàries que sobrepassin la xifra que el Consell 
mateix estableixi durant l'exercici.  
m) Exercir tota mena d'accions, d'excepcions, de recursos i de reclamacions judicials 
i administratives, en defensa dels drets i dels interessos del Consorci, sens perjudici 
de les facultats reconegudes a l'article 15.1.f).  
n) Fixar els criteris d'ordenació de pagaments i assignar les atribucions del president, 
del gerent i dels altres directius del Consorci en aquesta matèria.  
o) Ampliar les activitats del Consorci d'acord amb el que estableixen aquests 
Estatuts.  
p) Constituir comissions o comitès amb les funcions que els siguin encomanades 
específicament, en l'àmbit de les seves competències.  
q) Adoptar les disposicions i mesures adequades per a la millor organització i el millor 
funcionament del Consorci.  
r) Totes aquelles altres no atribuïdes expressament als restants òrgans del Consorci.  
 
11.2 El Consell podrà delegar les funcions que li són pròpies en els altres òrgans de 
govern del Consorci, en els seus òrgans directius o en les comissions o comitès que 
constitueixi a aquest efecte, llevat d'aquelles a què es refereix l'article 11.1, lletres a), 
b), c), e), j), k) i n).  
 
Article 12  
Periodicitat de les sessions  
 
12.1 El Consell Rector es reunirà en sessió ordinària com a mínim vuit vegades l'any.  
12.2 El Consell Rector es reunirà en sessió extraordinària sempre que el convoqui el 
president o presidenta per iniciativa pròpia, o a petició d'una tercera part dels seus 
membres.  
 
Article 13  
Convocatòria i ordre del dia  
 
13.1 Les convocatòries de les reunions es faran per escrit amb l'ordre del dia 
corresponent, i seran notificades a cadascun dels membres amb una antelació 
mínima de cinc dies.  
 
La convocatòria s’ha de fer, preferentment, a través de mitjans electrònics i ha d’anar 
acompanyada de la documentació necessària per a la deliberació i adopció dels 
acords, sense perjudici que pugui estar disponible en un lloc web, d’acord amb el 
reglament que, a aquest efecte, aprovi el Consell Rector.  
 
13.2 En casos d'urgència, la convocatòria s’ha de fer, almenys, amb vint-i-quatre 
hores d'anticipació. En aquest cas, i una vegada considerat l'ordre del dia, el Consell 



 

 

Rector ha d'apreciar per majoria de dos terços del nombre legal de membres, 
l’existència de la urgència. Si no s’estimés l’existència de la urgència, s’ha de procedir 
a convocar la reunió del Consell d'acord amb el que estableix el paràgraf anterior.  
 
13.3 L'ordre del dia haurà de contenir tots els temes a tractar en les reunions que es 
convoquin. Fora d'aquest no es podran prendre acords vàlids, llevat que, a la reunió, 
hi siguin presents tots els membres del Consell i es declari la urgència de l’assumpte 
amb el vot favorable de la majoria absoluta.  
 
Article 14  
Adopció d'acords  
 
14.1 Els acords del Consell Rector s'adoptaran pel vot de la majoria dels membres 
que es trobin presents en el moment de la votació, sempre que aquests siguin 
almenys la meitat més un dels membres en exercici del càrrec i hagin estat tots 
convocats degudament.  
 
14.2 S'exceptuen del règim previst en l'apartat anterior els acords relatius a l'admissió 
de nous membres en el Consorci, a la creació d'organismes instrumentals i a la 
modificació dels seus Estatuts, que requeriran per a la seva vàlida adopció el vot 
favorable de les dues terceres parts dels membres del Consell en l'exercici del càrrec.  
 
14.3 Els acords d’admissió de nous membres, modificació d’estatuts així com l’acord 
de dissolució o liquidació del Consorci i qualssevol altres que comportin noves 
aportacions econòmiques requeriran, a més de la majoria qualificada a què es 
refereix l'apartat anterior, la ratificació de les entitats respectives que integren el 
Consorci.  
 
Secció 2  
De la presidència  
 
Article 15  
 
Funcions  
15.1 Corresponen a la presidència del Consell Rector les funcions següents:  
 
a) Representar institucionalment el Consorci.  
b) Formar l'ordre del dia de les sessions del Consell.  
c) Convocar, presidir, suspendre i aixecar les sessions, dirigir les deliberacions i 
decidir els empats amb el seu vot de qualitat.  
d) Supervisar les activitats del Consorci i elevar al Consell la documentació i els 
informes que cregui oportuns.  
e) Dictar les disposicions particulars que siguin necessàries per al desplegament dels 
acords del Consell.  
f) Exercir en cas d'urgència, i donar-ne compte al Consell Rector en la primera reunió 
que celebri, les facultats de realitzar tota mena d'accions, excepcions, recursos i 
reclamacions judicials i administratives en defensa dels drets i els interessos del 
Consorci.  
g) Aquelles altres que li siguin expressament encomanades o li delegui el Consell  



 

 

 
Rector d'entre les de naturalesa delegable.  
 
15.2 Serà també competència del president o presidenta del Consell, a proposta 
del/de la gerent:  
 
a) Elevar el projecte de pressupost anual i les seves modificacions als efectes de 
l'aprovació, si escau, pel Consell Rector.  
b) Formular al Consell les propostes dels reglaments de règim interior, d'organització i 
funcionament de les diverses activitats del Consorci.  
c) Constituir, amb caràcter temporal, comissions o comitès amb funcions específiques 
en l'àmbit de les seves competències, i adscriure-hi les persones que hagin 
d'integrar-los.  
d) Nomenar els càrrecs directius del Consorci, quan li ho delegui el Consell.  
 
Secció 3  
De les vicepresidències  
 
Article 16  
Funcions  
 
Els/les vicepresidents/es supliran el president o presidenta i n'assumiran les funcions 
en els casos de vacant, absència o malaltia.  
 
Exercirà, a més, les atribucions que el president o presidenta li delegui, amb 
l'autorització prèvia del Consell Rector.  
 
Secció 4  
De la gerència  
 
Article 17  
Nomenament i naturalesa del càrrec  
 
17.1 El Consell Rector podrà nomenar un/a gerent, que serà l'òrgan superior de 
gestió del Consorci.  
 
17.2 El/La gerent, si escau, com a càrrec d'alta direcció, mantindrà amb el Consorci 
una relació d'ocupació de naturalesa laboral i de caràcter especial, que es regirà pel 
contracte de treball pertinent i les disposicions que siguin d'aplicació. El/La gerent 
exercirà el seu càrrec amb dedicació exclusiva i restarà sotmès al règim 
d'incompatibilitats vigent.  
 
Article 18  
Funcions  
 
Corresponen al gerent les funcions següents:  
 
a) Representar administrativament el Consorci i relacionar-se com a gerent amb les 
administracions públiques, les institucions, les entitats i els particulars.  



 

 

b) Proposar al Consell Rector els programes, les estratègies i els plans plurianuals 
d'actuació del Consorci.  
c) Elaborar la proposta de pressupost anyal, d'acord amb els plans d'actuació 
aprovats.  
d) Executar i fer complir els acords del Consell Rector i les disposicions de la 
Presidència.  
e) Administrar el patrimoni i els béns del Consorci, en el marc de les facultats que li 
hagin estat conferides pel Consell Rector.  
f) Executar el pla d'inversions anual i exercir les facultats de contractació en matèria 
d'obres, instal·lacions, serveis i subministraments que li siguin delegables.  
g) Proposar el nomenament i cessament dels càrrecs del Consorci, salvant el que 
preveu l'article 9.  
h) D'acord amb els criteris del Consell Rector, contractar, sancionar, separar o 
rescindir les relacions de treball amb el personal fix, eventual, interí o de suplències, 
de caràcter laboral; aprovar els ascensos de categoria del personal fix de caràcter 
laboral i fixar les remuneracions, les funcions i els trasllats del personal d'acord amb 
els criteris o les instruccions que estableixi el Consell Rector.  
i) Ordenar els pagaments del Consorci, de conformitat amb les atribucions que li 
hagin estat assignades pel Consell Rector.  
j) Vetllar per la millora dels mètodes de treball i per la introducció de les innovacions 
tecnològiques adequades, i també per la conservació i el manteniment dels serveis, 
les instal·lacions i els equipaments.  
k) Preparar la documentació que, per mitjà del president, s'ha de sotmetre a la 
consideració del Consell Rector i informar de tot el necessari per al correcte exercici 
de les seves competències, particularment pel que fa a la confecció i el compliment 
del pressupost anual i els plans plurianuals d'actuació.  
l) Informar periòdicament sobre el funcionament i l'estat de la situació del Consorci.  
m) Presentar anualment al Consell Rector el balanç de situació i la memòria de 
l'exercici.  
n) Qualsevol altra funció que se li encomani expressament o li deleguin el Consell 
Rector o el president, en l'àmbit de les respectives competències.  
 
Capítol 3  
Règim patrimonial, financer, pressupostari i comptable  
 
Article 19  
Patrimoni  
 
19.1 Constitueixen el patrimoni del Consorci:  
 
a) Els béns i els drets que li aportin les entitats consorciades, llevat dels béns de 
domini públic adscrits al Servei Català de la Salut i afectes als serveis que presta el 
Consorci, en relació amb els quals aquest ens en té l'ús, la conservació i la millora en 
els termes que estableix l'escriptura constitutiva o el conveni regulador de la seva 
creació.  
b) Els béns i els drets que adquireixi o rebi per qualsevol títol.  
 
19.2 El patrimoni del Consorci quedarà reflectit en l'inventari corresponent, que 
revisarà i aprovarà anualment el Consell Rector.  



 

 

 
Article 20 Recursos 
 
Per a la realització dels seus objectius, el Consorci disposarà dels recursos següents:  
 
a) Les aportacions realitzades per les entitats consorciades.  
b) Les subvencions, els auxilis, els ajuts i els donatius.  
c) Els rendiments dels serveis que presti.  
d) Els crèdits que s'obtinguin.  
e) Els productes del seu patrimoni.  
f) Qualssevol altres que puguin correspondre al Consorci, d'acord amb les lleis.  
 
Article 21  
Règim comptable i pressupostari  
 
21.1 El règim comptable i pressupostari, d’acord amb el que estableix la disposició 
addicional única de la Llei 15/1997, de 25 d’abril, sobre habilitació de noves fórmules 
de gestió, és l’establert per a l’administració a la qual està adscrit, sense perjudici de 
la subjecció a les previsions de la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat 
pressupostària i sostenibilitat financera.  
 
En tot cas, sempre i quan es compleixin els requisits establerts en l’article 68 de la 
Llei 7/2011, del 27 de juliol, de mesures fiscals i financeres, el Consorci gaudeix 
d’autonomia de gestió per a l'elaboració, aprovació i gestió dels pressupostos, així 
com per a l’aplicació del Pla general de comptabilitat establert pel Reial decret 
1514/2007, del 16 de novembre, o el que el substitueixi, sens perjudici de seguir els 
plans parcials que es dictin per raó del desplegament del dit reial decret, i per tal 
d’incorporar mecanismes de seguiment i control de l’execució de llur pressupost 
anual, del pla d’inversions anual i dels estats financers, mitjançant l’aprovació de 
bases d’execució del pressupost i altres instruments de gestió pressupostària  
 
21.2 El Consell Rector ha d’aprovar el pressupost de l'exercici següent, abans del 31 
de desembre de cada any, i comprendrà la totalitat d'ingressos i despeses anuals.  
 
21.3 Els Comptes Anuals seran formulats pel/per la gerent dins del primer trimestre 
natural posterior a la data de tancament de l’exercici i inclourà els aspectes que en 
cada moment exigeixi la legislació en matèria de societats de capital (actualment 
Balanç, Compte de Pèrdues i Guanys, Estat de Canvis del Patrimoni Net, Estat de 
Fluxos d’Efectiu, la Memòria, i l’Informe de Gestió).  
 
Addicionalment s’incorporarà la liquidació pressupostaria de l’exercici que també serà 
sotmesa a verificació de l’òrgan responsable de l’auditoria.  
 
El Consell Rector haurà d’aprovar els Comptes Anuals durant el primer semestre del 
mateix exercici en que s’han formulat.  
 
21.4 El Consell Rector ha de decidir la destinació dels romanents de l'exercici, sense 
perjudici de les autoritzacions externes si aquestes fossin necessàries de conformitat 
amb la normativa vigent en cada moment.  



 

 

 
21.5 El sistema general de control econòmic i financer del Consorci s’instrumenta a 
través de l’auditoria dels comptes anuals, de la qual ha de ser responsable l’òrgan 
que tingui el control del Servei Català de la Salut.  
 
En tot cas, sempre i quan es compleixin els requisits establerts en l’article 68 de la 
Llei 7/2011, del 27 de juliol, de mesures fiscals i financeres, la supervisió i el control 
sobre l'activitat econòmica, financera i de gestió Consorci s’ha de portar a terme quan 
aquesta ha estat desenvolupada, pel sistema d'auditoria externa, amb caràcter anual, 
d'acord amb la normativa vigent.  
 
Capítol 4  
Règim de personal i de contractació  
 
Article 22  
Règim de personal  
 
22.1 El personal del Consorci és contractat i es regeix per les normes de dret laboral, 
així com per la resta de normativa d'ocupació pública que li sigui d'aplicació.  
Sens perjudici de l'anterior, les administracions públiques consorciades poden 
adscriure personal funcionari, laboral o estatutari, en comissió de serveis o en la 
situació que legalment correspongui. Aquest personal es regeix per les disposicions 
normatives que li siguin d'aplicació, respectivament i en cada moment, atenent la 
seva procedència i la naturalesa de la seva relació d'ocupació.  
 
22.2 La selecció del personal fix s'ha de dur a terme mitjançant una convocatòria 
pública, d'acord amb els principis d'igualtat, publicitat, mèrit i capacitat, així com a la 
resta de principis d'aplicació general, establerts a la normativa bàsica.  
 
22.3 El Consorci ha de disposar del personal necessari per al compliment de les 
seves funcions. El seu nombre, les categories i les funcions quedaran reflectides a la 
plantilla que aprovi anualment el Consell de Govern.  
 
Article 23  
Règim de contractació  
 
23.1 El règim jurídic aplicable a la contractació d’obres, instal·lacions, bens i serveis 
del Consorci és el que estableixi en cada moment l’àmbit subjectiu de la normativa de 
contractes del sector públic així com la resta de normes estatals i autonòmiques que 
la despleguen, tenint actualment el Consorci la consideració de poder adjudicador 
administració pública.  
 
23.2 La condició d’òrgan de contractació en els termes que s’incorporen al presents 
Estatuts corresponen al Consell Rector, sense perjudici que es pugui delegar segons 
els termes previstos a aquests estatuts, en altres òrgans o càrrecs del Consorci, les 
delegacions que s’efectuïn a la gerència, i la possibilitat de, en cada cas, delegar en 
d’altres òrgans o càrrecs del Consorci.  
 



 

 

23.3 El Consorci té la condició de mitjà propi instrumental i servei tècnic de Servei 
Català de la Salut, així com de l'Administració de la Generalitat de Catalunya i de les 
entitats amb la condició de poders adjudicadors que hi estiguin vinculades o en 
depenguin, a l’efecte del que estableixen els articles 4.1.n i 24.6 del text refós de la 
Llei de contractes del sector públic, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 3/2011, del 14 
de novembre. El Consorci reuneix igualment la condició de mitjà propi instrumental i 
servei tècnic de les administracions locals que l’integren: Ajuntament de Vilafranca 
del Penedès, Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, Ajuntament de Sant Pere de Ribes, 
Ajuntament de..., Consell Comarcal de l’Alt Penedès i Consell Comarcal del Garraf.  
 
Les relacions del Consorci amb les administracions locals i els ens, entitats o 
departaments de la Generalitat dels quals és mitjà instrumental i servei tècnic no 
tenen naturalesa contractual i s'articulen mitjançant encàrrecs de gestió. 
 
 23.4 El Consorci no pot participar en les licitacions públiques convocades per les 
administracions locals o pels ens, entitats o departaments de la Generalitat respecte 
dels quals té la condició de mitjà propi i servei tècnic. No obstant això, quan no hi 
concorri cap licitador pot encarregar-se al Consorci l'execució de l'activitat objecte de 
licitació pública.  
 
Capítol 5  
Separació i dissolució  
 
Article 24  
Separació de les entitats consorciades  
 
24.1. En el cas que alguna de les institucions que formen el Consorci resolgui 
separar-se'n, aquest pot continuar vigent, si així ho acorden les institucions restants.  
 
No obstant, un cop es faci efectiva la separació, el consorci ha de mantenir almenys 2 
membres, un dels quals ha de ser el Servei Català de la Salut, que tinguin la 
consideració d’administració o d’ens o organismes vinculats a una administració.  
 
24. 2. El Consorci entrarà automàticament en dissolució en el cas que:  
a) resti integrat per menys de dos membres  
b) almenys un dels membres no sigui el Servei Català de la Salut.  
 
24. 3. En tots els casos, per a la conformació de la voluntat de l'òrgan per determinar 
la continuïtat o dissolució del Consorci, s'ha de procedir d'acord amb la legislació 
vigent i en la forma que estableixen aquests Estatuts respecte a quòrums i 
requeriments.  
 
24.4 Els requisits per a la separació del Consorci són:  
 
a) Notificar formalment la decisió, davant el Consell Rector, amb un preavís d’un any.  
b) La institució que vulgui separar-se ha d'estar al corrent dels seus compromisos 
assumits anteriorment a la proposta.  
c) La institució que vulgui separar-se ha de garantir la liquidació de les obligacions 
aprovades fins al moment de la separació.  



 

 

 
24.5 En el cas que s'acordi la separació del Consorci, s'ha de procedir si s’escau, a la 
liquidació parcial dels drets, les obligacions i els béns propis del Consorci, així com a 
la reversió de les obres o de les instal·lacions existents a favor de les institucions 
Consorciades, d'acord amb les normes que estableix l'article següent.  
 
24.6 La impossibilitat legal sobrevinguda perquè alguna entitat pugui esser entitat 
Consorciada, produirà efectes ex lege, sense necessitat del compliment dels requisits 
previs exigits i, sense perjudici, de reclamar a l’entitat separada, el compliment, en el 
seu cas, de les obligacions pendents.”  
 
Article 25  
Dissolució  
 
25. 1. El Consorci es dissol en cas de concorre una de les causes de dissolució 
automàtica prevista en els Estatuts o en la normativa vigent en el seu moment o si 
materialment és impossible complir els seus objectius. Així mateix, es pot dissoldre a 
proposta unànime del Consell Rector, ratificada per totes les entitats integrants del 
Consorci.  
 
25. 2. En cas de dissolució automàtica o adopció d’un acord de dissolució s'ha de 
procedir a la liquidació dels béns, drets i obligacions del Consorci i a la reversió de les 
obres o les instal·lacions existents, segons les directius següents:  
 
a) El Consell Rector ha de procedir a designar una Comissió liquidadora, constituïda 
per tres pèrits de reconeguda solvència professional, no vinculats al Consorci en els 
cinc anys anteriors a la seva designació, els quals han de determinar la quota de 
liquidació que correspongui a cada membre del Consorci.  
b) En cap cas el procés de dissolució i de liquidació del Consorci no podrà suposar la 
paralització, la suspensió o la no prestació dels serveis assistencials, sanitaris, 
sòciosanitaris, socials i docents, que porti a terme el Consorci. L'Administració de la 
Generalitat de Catalunya ha d'adoptar les mesures necessàries per tal de garantir la 
continuïtat del servei i les funcions, garantint també la continuïtat dels llocs de treball 
del personal del Consorci, sens perjudici de mantenir el caràcter autònom del 
Consorci fins que es dugui a terme la liquidació dissolució formal.  
c) La liquidació s’ha d’ajustar al que estableix la normativa sobre règim jurídic dels 
Consorcis, i, en tot cas, es tindrà en compte el percentatge d’aportacions de les 
entitats participants.  
d) La constitució de la Comissió liquidadora no implicarà alteració en el funcionament 
dels òrgans del Consorci, llevat de les atribucions previstes pel Consell Rector com 
indelegables a l'article 11 d'aquests Estatuts, que requeriran la fiscalització i 
l'aprovació ulterior per part del Servei Català de la Salut.” 

 

II. Atès que en l’esmentat acord es van deixar per omplir determinats espais en els 
estatuts, al conveni i als annexos a aquest últim document mancaven ser 
complimentats en la seva totalitat. 

 



 

 

III. Que amb posterioritat a l’acord, i fruit de les negociacions amb els diferents ens 
que participen en aquest procés, s’han formulat algunes modificacions al projecte 
d’estatuts i conveni abans esmentat. Per això resulta necessari modificar l’acord de 
24-5-2017 del Consell Rector, i aprovar un Text Refós que inclogui l’esmentat acord i 
el que es prengui avui dia 11-10-2017, als efectes de clarificar als diferents operadors 
jurídics i institucions intervinent els acords adoptats i donar plena seguretat jurídica. 

 

IV. Atès que de conformitat amb l’art. 27 dels estatuts del CSG, que regula les 
normes internes per acordar voluntàriament la dissolució del Consorci, requereix com 
a mínim el vot favorables de les ¾ dels vots ponderats dels membres del Consell en 
l’exercici del seu càrrec i a més d’aquesta majoria qualificada, la ratificació de les 
entitats que l’integren prèvia publicació a efectes d’informació pública de conformitat 
amb els articles 313.3, en relació a l’art. 160, així com l’art. 324.2 del decret 
179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el reglament d’obres, activitats i serveis 
dels ens locals de Catalunya.  

 

Per tot això, es proposa l’adopció del següent acord: 

 

“PRIMER. Modificar l’acord del Consell Rector de 24-5-2017, en el següent sentit: 
 

a) L’article 7.1.c) dels estatuts tindrà la següent redacció: Els/les vice 
presidents/es. 

 

b) L’article 8.1.b) dels estatuts tindrà la següent redacció: Dos representants de 
l’Ajuntament de Vilafranca. 

 
c) L’article 19 tindrà la següent redacció:  
 
1. Constitueixen el patrimoni del Consorci: 

 
a) Els béns i els drets que puguin aportar les entitats consorciades. 

 
b) Els béns i els drets que adquireixi o rebi per qualsevol títol. 

 
 
2. El patrimoni del Consorci quedarà reflectit en l'inventari corresponent, que 
revisarà i aprovarà anualment el Consell Rector. 

 
 
3. El règim patrimonial del Consorci és el que estableix la normativa de patrimoni 
de la Generalitat de Catalunya, administració a la qual està adscrit. 

 
d) L’article 20 tindrà la següent redacció: 
 
1. El Consorci s’ha de finançar amb el rendiment dels serveis que presti; sense 



 

 

perjudici de les aportacions ordinàries que, si s’escau, pugui fer el Servei Català de 
la salut, atesa la condició de consorci sanitari, dels regulats en la disposició 
addicional única de la Llei 15/1997, de 25 de abril, sobre habilitació de noves 
formes de gestió del Sistema Nacional de Salut. 

 
2. D’acord amb el que estableix l’apartat 1, per a la realització dels seus objectius, 
el Consorci disposa dels recursos següents: 

 
a) Els rendiments dels serveis que presti. 

 
b) Les aportacions ordinàries que, si s’escau, pugui fer el Servei Català de la 

salut 
 

c) Les aportacions extraordinàries que, en el futur i de forma voluntària, pugin 
fer les entitats consorciades. 

 
d) Les subvencions,  ajuts o els donatius 

 
e) Els crèdits que s'obtinguin. 

 
e) Es modifica el conveni regulador de la transformació del CSAP en el CSAPG, 

incorporant com a parts intervinents la presidència de la Fundació Hospital de 
Vilafranca. 

 
 
SEGON. Aprovar el següents annexos:  
 
ANNEX 2 AL CONVENI REGULADOR DE LA CONSTITUCIÓ DEL CONSORCI 
SANITARI DE L’ALT PENEDÈS I EL GARRAF: BALANÇ DE SITUACIÓ A 31 
D’AGOST DE 2017. 
    

COMPTES ACTIU 31/08/2017 2016 

  A. ACTIU NO CORRENT 36.000.393,10 37.261.579,76 

  I. Immobilitzat intangible 30.355.981,35 31.425.871,64 

206,(2806),(2906) 5. Aplicacions informàtiques 355.688,87 492.325,63 
208,(2808),(2908) 6. Altres immobilitzats 30.000.292,48 30.933.546,01 

  II. Immobilitzat material 5.044.445,90 5.235.742,27 
211,(2811),(2911) 2. Construccions 1.997.893,61 1.949.269,74 

212,(2812),(2912) 3. Instal·lacions tècniques i altres 
inst. 1.096.240,94 1.181.542,51 

213,(2813),(2913) 4. Maquinària 1.122.441,95 1.214.944,61 
214,(2814),(2914) 5. Utillatge 182.334,81 186.721,70 
215,(2815),(2915) 6. Mobiliari 588.710,48 639.219,32 

216,(2816),(2916) 7. Equips per a processaments 
d'informació 53.117,16 58.909,38 

217,(2817),(2917) 8. Elements de transport i altre 3.706,95 5.135,01 



 

 

immob. 

  
V. Inversions financeres a llarg 
termini 

599.965,85 599.965,85 

257,258,26 5. Altres actius financers 599.965,85 599.965,85 

  B. ACTIU CORRENT 10.368.591,67 11.611.281,82 

  II. Existències 1.070.107,29 1.026.296,19 

31,32,(391),(392) 2. Primeres mateteries i altres 
aprovisionaments 1.070.107,29 1.026.296,19 

  
III. Deutors comercials i altres 
comptes a cobrar 

8.109.476,19 10.387.682,29 

440,441,442,(447) 1. Usuaris i deutors per vendes i 
prestació de serveis 8.060.212,55 10.340.839,49 

445,446,449,(490) 4. Altres Deutors 0,00 0,00 
460,464,544 5. Personal 18.319,37 10.672,66 

4700,4707,4708,471
,472,473 

7. Altres crèdits amb les 
Administracions Públiques 30.944,27 36.170,14 

  
IV. Inversions en empreses del 
grup C/T 

42.239,00 116.344,00 

532 2. Crèdits a empreses 42.239,00 116.344,00 

480,567 
VI. Periodificacions a curt 
termini 0,00 0,00 

  
VII. Efectiu i altres actius líquids 
equivalents 

1.146.769,19 80.959,34 

548,570,572 1. Tresoreria 1.146.769,19 80.959,34 
 

  
 

TOTAL ACTIU 46.368.984,77 48.872.861,58 

 0,00 0,00 
 

ANNEX 3 AL CONVENI REGULADOR DE LA CONSTITUCIÓ DEL CONSORCI 
SANITARI DE L’ALT PENEDÈS I EL GARRAF: INVENTARI DE BÉNS I DRETS 
OBJECTE DE SUBROGACIÓ  

 
(Acord específic en relació a l’Annex 3: atès el volum quantitatiu de l’inventari, les 
parts accepten expressament reproduir la informació en un arxiu informàtic, del qual 
se’n fan ... còpies en suport de CD, i a les quals atribueixen les funcions d’Annex 3 a 
efectes de deixar constància de les dades vigents, conegudes i consensuades entre 
les parts en aquest àmbit en el moment de la transformació del Consorci, 
corresponent-ne la custòdia a cadascuna d’elles de forma conjunta amb la resta del 
conveni).  
 
ANNEX 4 AL CONVENI REGULADOR DE LA CONSTITUCIÓ DEL CONSORCI 
SANITARI DE L’ALT PENEDÈS I EL GARRAF: RELACIÓ DE PERSONAL 
LABORAL DEL CSG OBJECTE DE SUBROGACIÓ  
 
Apartat 1: Personal laboral  
 
Apartat 2: Personal intern resident  

J
I-

D
E



 

 

 
(Acord específic: atès el volum quantitatiu pròpia del personal implicat, les parts 
accepten expressament reproduir la informació en un arxiu informàtic, del qual se’n 
fan ... còpies en suport de CD, i a les quals atribueixen les funcions d’Annex 4 a 
efectes de deixar constància de les dades vigents, conegudes i consensuades entre 
les parts en aquest àmbit en el moment de la transformació del Consorci, 
corresponent-ne la custòdia a cadascuna d’elles de forma conjunta amb la resta del 
conveni).  
 
ANNEX 5 AL CONVENI REGULADOR DE LA CONSTITUCIÓ DEL CONSORCI 
SANITARI DE L’ALT PENEDÈS I EL GARRAF: RELACIÓ DE NEGOCIS JURÍDICS 
DEL CSG OBJECTE DE SUBROGACIÓ (NO PATRIMONIALS)  
 
ANNEX 6 AL CONVENI REGULADOR DE LA CONSTITUCIÓ DEL CONSORCI 
SANITARI DE L’ALT PENEDÈS I EL GARRAF: RELACIÓ DE LES 
PARTICIPACIONS EN D’ALTRES RELACIONS JURÍDIQUES DEL CSG OBJECTE 
DE SUBROGACIÓ. 
 
 

TERCER. Aprovar el Text Refós del present acord i el del 24-5-2017: 

 

APROVACIÓ DE L’INICI DEL PROCEDIMENT PER A LA INTEGRACIÓ CSG-
CSAP. 

 

PRIMER.  APROVACIÓ DE L’INICI DEL PROCEDIMENT PER A LA DISSOLUCIÓ 
DEL CSG I LA CESSIÓ GLOBAL DELS SEUS ACTIUS I PASSIUS. 
 

Primer.- 1. S’aprova l’inici del procediment de dissolució del Consorci Sanitari del 
Garraf (CSG), subjectat a les previsions contemplades en l’article 127.5 de la Llei 
40/2015, d’1 d’octubre, de Règim jurídic del Sector Públic.  
 
2. De forma complementària a l’anterior, s’acorda la cessió global dels actius i 
passius del CSG al Consorci Sanitari de l’Alt Penedès i el Garraf (CSAPG), un cop 
aquesta entitat estigui constituïda amb la integració de l’Ajuntament de Vilanova i la 
Geltrú, l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes i el Consell Comarcal del Garraf, resti en 
condicions de fer-se càrrec d’aquesta cessió i resulti, doncs, materialment aplicable la 
seva subrogació general en la posició prèvia del CSG. L’efectivitat d’aquesta cessió 
global implica l’extinció sense liquidació del CSG en qualitat de consorci cedent i, 
automàticament, que la dissolució del CSG cobri plens i definitius efectes.  
 
3. Per tal d’instrumentar i fer possible a la pràctica l’aplicació dels anteriors acords, de 
forma concertada amb la resta d’entitats implicades, s’aprova la formalització del 
conveni regulador de la transformació de l’actual Consorci Sanitari de l’Alt Penedès 
(CSAP) en el Consorci Sanitari de l’Alt Penedès i el Garraf (CSAPG). El conveni 
objecte d’aprovació s’adjunta en l’Annex 1.  
 



 

 

4. La dissolució del CSG es considerarà completa sense la necessitat que cap dels 
seus òrgans de govern o gestió adopti cap decisió o mesura addicional un cop es 
compleixi la condició prevista al punt 2 del present acord, s’hagi subscrit el conveni 
regulador que ha de donar lloc al CSAPG previst al punt 3, i es compti amb la 
ratificació favorable de totes les entitats consorciades prevista a l’acord tercer.  
 
Segon.- 1. La descripció desglossada del conjunt d’actius i passius objecte de cessió 
global es reprodueix de manera detallada als annexos inclosos en el conveni 
regulador aprovat a l’acord primer. S’hi incorpora el balanç de situació del CSG a data 
...; l’inventari de béns i drets objecte de cessió; la relació d’operacions d’endeutament 
vigents; la relació de personal laboral que serà objecte de subrogació per part del 
CSAPG; la relació de negocis jurídics; i qualssevol altres participacions en negocis 
jurídics i tot tipus de relacions susceptibles de generar drets i obligacions. 
 
2. S’explicita de forma expressa que en aquesta cessió consten els drets sobre els 
béns mobles i immobles imprescindibles per a la continuïtat de l’activitat assistencial 
als dispositius del CSG en les seves condicions actuals i, per tant, inclou els drets 
reals de superfície sobre l’Hospital Sant Antoni Abat i el Centre de rehabilitació, d’una 
banda, i sobre l’Hospital Residència Sant Camil, de l’altra, en ambdós casos lliures de 
càrregues i gravàmens.  
 
3. També s’explicita que el personal laboral del CSG ha de ser objecte de subrogació 
al nou CSAPG donant ple compliment als requisits establerts per l’article 44 de 
l’Estatut dels Treballadors, amb plena subsistència dels drets i obligacions contrets 
davant seu pel CSG, conservant la naturalesa jurídica i la modalitat contractual que 
ostenten en el moment de la integració, així com les condicions laborals i retributives 
que tenen reconegudes.  
 
Tercer.- En funció d’allò que disposen els articles 27 i 15.4 dels Estatuts del CSG, per 
a la validesa de l’Acord de dissolució en els termes establerts als anteriors apartats 
es requereix amb caràcter previ la seva ratificació per part de totes les entitats 
consorciades que hi participen: ajuntaments de Canyelles, Cubelles, Cunit, Olivella, 
Sant Pere de Ribes, Sitges i Vilanova i La Geltrú, la Fundació Privada Sant Antoni 
Abat i la Fundació Privada Hospital Residència Sant Camil.  
 
Quart.- 1. Aquest Acord, així com el conjunt de continguts i detalls relatius a la cessió 
global d’actius i passius, amb tota la informació relativa al CSG que es pugui requerir 
per propiciar-la, tenint en compte que comporta la correlativa recepció a càrrec del 
CSAPG, i la corresponent subrogació en la seva posició, es comunicarà al Servei 
Català de la Salut (CatSalut) i al Consorci Sanitari de l’Alt Penedès (CSAP) de 
manera immediata, per al seu coneixement, anàlisi i compliment dels seus respectius 
procediments administratius.  
 
2. S’autoritza el gerent del CSG per realitzar els tràmits i aportar la informació 
complementària que es pugui requerir durant el desenvolupament de l’operació als 
propis CatSalut i CSAP, així com a qualsevol òrgan de la Generalitat que participi en 
el procediment i la requereixi per prosseguir amb la seva tramitació.  
 



 

 

En tot cas, el gerent mantindrà informat puntualment el Consell Rector del CSG de 
l’evolució del procediment de cessió global dels actius i passius i de qualsevol 
incidència que afecti el procediment de dissolució mentre aquest no s’hagi 
perfeccionat. 
 

Cinquè.- L’eficàcia jurídica d’aquest acord queda condicionada a l’aprovació pel futur 
consorci (CSAPG) dels estatuts que tot seguit es relacionen:  
 
 
Annex 1 
 
Estatuts del Consorci Sanitari Alt Penedès i Garraf 
 
 
Capítol  1 Disposicions generals 

Article 1 
Entitats que integren el Consorci 
 
1.1 Amb la denominació de Consorci Sanitari de l'Alt Penedès i Garraf es 
constitueix un Consorci en el qual participen el Servei Català de la Salut, el Consell 
Comarcal de l'Alt Penedès, el Consell Comarcal del Garraf, l’Ajuntament de 
Vilafranca del Penedès, l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú i l'Ajuntament Sant Pere 
de Ribes que resta adscrit a l’Administració de la Generalitat de Catalunya, 
mitjançant el Servei Català  de la Salut. 
 
1.2 El nombre de membres del Consorci podrà ser ampliat amb l'admissió 
d'entitats públiques que vulguin col·laborar amb les finalitats del Consorci, efectuar 
les aportacions o prestar els serveis que en constitueixen l'objectiu. L'acord 
d'admissió de nous socis requerirà la majoria que preveu l'article 14.2 d'aquests 
Estatuts i comportarà l'establiment del seu percentatge de participació. 

 
 
Article 2 
Objectiu i finalitats 
 
2.1 L'objectiu del Consorci és l'execució d'activitats hospitalàries, assistencials, 
preventives, rehabilitadores, docents i d'investigació al servei de la població 
resident en l'àmbit sanitari de les comarques de l'Alt Penedès i el Garraf, amb les 
seves àrees sanitàries d'influència. 

 
2.2 Seran finalitats específiques del Consorci: 

 
2.2.1 L'assistència hospitalària integrada, vinculada a la xarxa d'assistència 
primària i coordinada amb altres nivells sociosanitaris. 

 
2.2.2 La prestació de serveis d'atenció primària de salut. 

 
2.2.3 La prestació de serveis d'atenció sociosanitària i de serveis socials. 



 

 

 
2.2.4 La participació en la promoció de campanyes o tasques de medicina 
preventiva. 

 
2.2.5 Proporcionar serveis de rehabilitació. 

 
2.2.6 La docència, relacionada amb la sanitat i, en general, en matèria de salut 
física i mental. 

2.2.7 Les activitats d'investigació, estudi i divulgació, relacionades amb la sanitat i 
les ciències de la salut. 

 
2.2.8 Totes les que estiguin directament o indirectament relacionades amb les 
finalitats esmentades anteriorment i que acordi el Consell Rector. 

 
2.3 Les esmentades finalitats les podrà portar a terme el mateix Consorci 
directament o cedint la gestió a d'altres entitats externes. 
 
 
Article 3  
Règim jurídic 
 
El Consorci regulat en aquests Estatuts té la consideració de consorci sanitari i està 
subjecte al règim jurídic establert en la disposició addicional única de la Llei 
15/1997, de 25 d’abril, sobre habilitació de noves fórmules de gestió. 
 
Article 4 
 
Personalitat i capacitat jurídica 
 
Aquest Consorci és una entitat jurídica pública, de naturalesa institucional i de base 
associativa, dotada de personalitat jurídica plena i independent de la dels seus 
membres, amb tota la capacitat jurídica de dret públic i privat que requereixi per la 
realització de les seves finalitats. 
 
En conseqüència, el Consorci, per mitjà dels seus òrgans representatius, podrà 
adquirir, posseir, reivindicar, permutar, gravar i alienar tota mena de béns, excepte els 
de domini públic adscrits al Servei Català de la Salut i afectes als serveis que presta 
el Consorci,  signar contractes, assumir obligacions, interposar recursos i exercir les 
accions previstes en les lleis. 
 
Article 5 Domicili 
 
El Consorci tindrà el seu domicili a l'avinguda de l'Espirall, s/n, 08720 Vilafranca del  
Penedès. Això no obstant, per acord del Consell Rector, aquest domicili podrà ser 
canviat. 
 
Article 6 
Dels drets dels beneficiaris o usuaris 



 

 

 
Es respectaran en tot moment els drets dels beneficiaris o usuaris dels serveis 
sanitaris que presti el Consorci i en particular els drets del malalt. 
 
Capítol 2 
 
Govern i Gestió del Consorci 
 
Article 7 
Òrgans de Govern i Gestió 
 
7.1 El govern del Consorci correspon als òrgans següents: 

 
a) El Consell Rector. 

 
b) El/La president/a. 

 
c) Els/Les vice-presidents/es. 

 
 
7.2 L’òrgan superior de gestió és la gerència. 

 
 
Secció 1 
Del Consell Rector 
 
Article 8 Composició 
 
8.1 El Consell Rector, òrgan superior del Consorci, està format pels membres 
següents, nomenats i substituïts lliurement per les entitats consorciades: 

 
a) Set representants del Servei Català de la Salut, nomenats pel conseller o 

consellera del departament competent en matèria de salut, a proposta del 
director o directora del Servei Català de la Salut. 

 
b) Dos representants de l’Ajuntament Vilafranca del Penedès 

 
c) Un representant de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. 

 
d) Un representant de l'Ajuntament de Sant Pere de Ribes. 

 
e) Un representant del Consell Comarcal de l'Alt Penedès. 

 
f) Un representant del Consell Comarcal del Garraf. 

 
Els representants l'Ajuntament de Vilafranca del Penedès, de l’Ajuntament de 
Vilanova i la Geltrú, de l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes, del Consell Comarcal 
de l'Alt Penedès i del Consell Comarcal del Garraf seran designats pels seus òrgans 
de govern respectius. 



 

 

 

8.2 Assistiran a les sessions del Consell Rector, amb veu però sense vot, el/la 
secretari/tària i el/la gerent del Consorci, llevat que el/la secretari/tària sigui 
membre del Consell, supòsit en què hi assistirà amb veu i vot. 

 
8.3 En el cas que s'ampliï el Consorci per l'admissió de noves entitats, en l'acord 
corresponent del Consell figurarà la nova composició del Consell Rector, el nombre 
de membres que s'assigna a cadascuna de les noves entitats i la possible variació 
dels atribuïts a les entitats ja integrades. En tot cas, el Servei Català de la Salut ha 
de tenir la majoria absoluta dels membres del Consell Rector. 

 
Article 9 
Càrrecs unipersonals 
 
9.1 Serà president o presidenta del Consell Rector un dels seus membres, 
nomenat pel conseller o consellera del departament competent en matèria de salut, 
a proposta  del director o directora del Servei Català de la Salut. 

 
9.2 Seran vice-presidents/es del Consell Rector dos dels seus membres designats 
pel propi Consell Rector d’entre els membres nomenats per part de les 
administracions locals participants al Consorci. Un en representació de la comarca 
de l’Alt Penedès i l’altre en representació de la comarca del Garraf. 

 
9.3 Els càrrecs de president i vice-president del Consell tindran una durada de 
quatre anys, si bé podran ser reelegits indefinidament per l'òrgan que hagi de 
nomenar-los per iguals períodes de temps. 

 
Article 10 
Secretari o secretària 
 
10.1 El Consell Rector designarà un secretari o secretària, que podrà ser membre 
o no del Consell, per un període de quatre anys, reelegible indefinidament per 
períodes de temps iguals. 
 
10.2 Correspon al secretari o secretària estendre acta dels acords presos a les 
reunions del Consell, la qual, degudament signada per ell o ella mateix i amb el 
vistiplau del president o presidenta, serà transcrita al llibre que s'habiliti a aquest 
efecte, com també totes aquelles altres funcions que siguin pròpies del càrrec. Les 
certificacions dels acords del Consell hauran de ser emeses amb aquestes mateixes 
signatures. 
 
Article 11 Funcions 
 
11.1 Corresponen al Consell Rector les funcions següents: 

a) L'orientació general de les funcions del Consorci dins els objectius estatutaris i la 
consegüent aprovació d'un pla general i de plans plurianuals d'actuació, que han de 
ser reflectits al pressupost anual, que inclourà el pla d'inversions i els projectes 
d'obres, d'instal·lacions i de serveis, que també aprovarà. 



 

 

 
b) L'aprovació dels comptes anuals, que comprenen el balanç de situació a 31 de 

desembre, el compte de pèrdues i guanys i la memòria corresponent a l'exercici 
anterior. 

 
c) L'aprovació de la liquidació del pressupost anual. 

 
d) L'aprovació dels reglaments de règim interior, d'organització i de funcionament 

de les diverses activitats. 
 
e) L'aprovació de les condicions generals d'accés als llocs de treball i als càrrecs 

directius, règim de prestació de funcions, plantilles i remuneracions, i els 
convenis col·lectius de treball. 

 
f) El nomenament i la separació la gerència i la secretaria del Consorci. 

 
g) El nomenament i la separació dels càrrecs del Consorci, a proposta del/de la 

gerent, salvant el que preveu l'article 9. 
 
h) Els acords d'adquisició, d'alienació i de gravamen dels béns immobles i dels  

béns mobles consistents en aparells i instal·lacions que integren el seu 
patrimoni. 

 
i) Aprovar els projectes d'obres, instal·lacions i de serveis d'un termini d'execució 
superior al pressupost anual i el seu pla de finançament. 

 
j) Aprovar els convenis de col·laboració, els encàrrecs de gestió, els concerts amb 
el Servei Català de la Salut i qualsevol altre instrument jurídic que tingui per objecte 
la prestació de serveis amb altres entitats públiques o privades, i també els acords 
de participació que s'hi puguin establir. 

 
k) Acordar les operacions de crèdit. 

 
l) Aprovar les variacions pressupostàries que sobrepassin la xifra que el Consell 
mateix estableixi durant l'exercici. 

 
m) Exercir tota mena d'accions, d'excepcions, de recursos i de reclamacions 
judicials i administratives, en defensa dels drets i dels interessos del Consorci, sens 
perjudici de les facultats reconegudes a l'article 15.1.f). 

 
n) Fixar els criteris d'ordenació de pagaments i assignar les atribucions del 
president, del gerent i dels altres directius del Consorci en aquesta matèria. 

 
o) Ampliar les activitats del Consorci d'acord amb el que estableixen aquests 

Estatuts. 
 
p) Constituir comissions o comitès amb les funcions que els siguin encomanades 
específicament, en l'àmbit de les seves competències. 

 



 

 

q) Adoptar les disposicions i mesures adequades per a la millor organització i el 
millor funcionament del Consorci. 

 
r) Totes aquelles altres no atribuïdes expressament als restants òrgans del Consorci. 

 
11.2 El Consell podrà delegar les funcions que li són pròpies en els altres òrgans 
de govern del Consorci, en els seus òrgans directius o en les comissions o comitès 
que constitueixi a aquest efecte, llevat d'aquelles a què es refereix l'article 11.1, 
lletres a), b), c), e), j), k) i  n). 

 
Article 12 
Periodicitat de les sessions 
 
12.1 El Consell Rector es reunirà en sessió ordinària com a mínim vuit vegades 

l'any. 
 
12.2 El Consell Rector es reunirà en sessió extraordinària sempre que el convoqui 
el president o presidenta per iniciativa pròpia, o a petició d'una tercera part dels seus 
membres. 
 
Article 13 
Convocatòria i ordre del dia 
 
 
13.1 Les convocatòries de les reunions es faran per escrit amb l'ordre del dia 
corresponent, i seran notificades a cadascun dels membres amb una antelació 
mínima de cinc dies. 
 
La convocatòria s’ha de fer, preferentment, a través de mitjans electrònics i ha 
d’anar acompanyada de la documentació necessària per a la deliberació i adopció 
dels acords, sense perjudici que pugui estar disponible en un lloc web, d’acord amb 
el reglament que, a aquest efecte, aprovi el Consell Rector. 
 
13.2 En casos d'urgència, la convocatòria s’ha de fer, almenys, amb vint-i-quatre 
hores d'anticipació. En aquest cas, i una vegada considerat l'ordre del dia, el Consell 
Rector ha d'apreciar per majoria de dos terços del nombre legal de membres, 
l’existència de la urgència. Si no s’estimés l’existència de la urgència, s’ha de 
procedir a convocar la reunió del Consell d'acord amb el que estableix el paràgraf 
anterior. 
 
13.3 L'ordre del dia haurà de contenir tots els temes a tractar en les reunions que 
es convoquin. Fora d'aquest no es podran prendre acords vàlids, llevat que, a la 
reunió, hi  siguin presents tots els membres del Consell i es declari la urgència de 
l’assumpte amb el vot favorable de la majoria absoluta. 
 
Article 14 Adopció d'acords 
 
14.1 Els acords del Consell Rector s'adoptaran pel vot de la majoria dels membres 



 

 

que es trobin presents en el moment de la votació, sempre que aquests siguin 
almenys la meitat més un dels membres en exercici del càrrec i hagin estat tots 
convocats degudament. 
 
14.2 S'exceptuen del règim previst en l'apartat anterior els acords relatius a 
l'admissió de nous membres en el Consorci, a la creació d'organismes instrumentals 
i a la modificació dels seus Estatuts, que requeriran per a la seva vàlida adopció el 
vot favorable de les dues terceres parts dels membres del Consell en l'exercici del 
càrrec. 
 
14.3 Els acords d’admissió de nous membres, modificació d’estatuts així com 
l’acord de dissolució o liquidació del Consorci i qualssevol altres que comportin 
noves aportacions econòmiques requeriran, a més de la majoria qualificada a què 
es refereix l'apartat anterior, la ratificació de les entitats respectives que integren el 
Consorci. 
 
Secció 2 
 
De la presidència 
 
Article 15 Funcions 
 
15.1 Corresponen a la presidència del Consell Rector les funcions següents: 
 
a) Representar institucionalment el Consorci. 

 
b) Formar l'ordre del dia de les sessions del Consell. 

 
c) Convocar, presidir, suspendre i aixecar les sessions, dirigir les deliberacions i 

decidir els empats amb el seu vot de qualitat. 
 
d) Supervisar les activitats del Consorci i elevar al Consell la documentació i els 

informes que cregui oportuns. 
 
e) Dictar les disposicions particulars que siguin necessàries per al desplegament 

dels acords del Consell. 
 
f) Exercir en cas d'urgència, i donar-ne compte al Consell Rector en la primera 

reunió que celebri, les facultats de realitzar tota mena d'accions, excepcions, 
recursos i  reclamacions judicials i administratives en defensa dels drets i els 
interessos del Consorci. 

 
g) Aquelles altres que li siguin expressament encomanades o li delegui el Consell 

Rector d'entre les de naturalesa delegable. 
 
15.2 Serà també competència del president o presidenta del Consell, a proposta 
del/de la gerent: 
 
a) Elevar el projecte de pressupost anual i les seves modificacions als efectes de 



 

 

l'aprovació, si escau, pel Consell Rector. 
 

b) Formular al Consell les propostes dels reglaments de règim interior, 
d'organització i funcionament de les diverses activitats del Consorci. 

 
c) Constituir, amb caràcter temporal, comissions o comitès amb funcions 

específiques en l'àmbit de les seves competències, i adscriure-hi les persones 
que hagin d'integrar-los. 

 
d) Nomenar els càrrecs directius del Consorci, quan li ho delegui el Consell. 

 
Secció 3 
 
De les vice-presidències 
 
 
Article 16 Funcions 
 
Els/Les vice-presidents/es supliran el president o presidenta i n'assumiran les 
funcions en  els casos de vacant, absència o malaltia. 
 
Exerciran, a més, les atribucions que el president o presidenta els/les delegui, amb 
l'autorització prèvia del Consell Rector. 
 

Secció 4 
 
De la gerència 
 
Article 17 
Nomenament i naturalesa del càrrec 
 
17.1 El Consell Rector podrà nomenar un/a gerent, que serà l'òrgan superior de 
gestió del Consorci. 
 
17.2 El/La gerent, si escau, com a càrrec d'alta direcció, mantindrà amb el Consorci 
una relació d'ocupació de naturalesa laboral i de caràcter especial, que es regirà pel 
contracte de treball pertinent i les disposicions que siguin d'aplicació. El/La gerent 
exercirà el seu càrrec amb dedicació exclusiva i restarà sotmès al règim 
d'incompatibilitats vigent. 
 
Article 18 Funcions 
 
Corresponen al gerent les funcions següents: 
 
a) Representar administrativament el Consorci i relacionar-se com a gerent amb 

les administracions públiques, les institucions, les entitats i els particulars. 
 



 

 

b) Proposar al Consell Rector els programes, les estratègies i els plans plurianuals 
d'actuació del Consorci. 

 
c) Elaborar la proposta de pressupost anyal, d'acord amb els plans d'actuació 

aprovats. 
 
d) Executar i fer complir els acords del Consell Rector i les disposicions de la 

Presidència. 
 
e) Administrar el patrimoni i els béns del Consorci, en el marc de les facultats que 

li hagin estat conferides pel Consell Rector. 
 
f) Executar el pla d'inversions anual i exercir les facultats de contractació en 

matèria d'obres, instal·lacions, serveis i subministraments que li siguin 
delegables. 

 
g) Proposar el nomenament i cessament dels càrrecs del Consorci, salvant el que 

preveu l'article 9. 
 
h) D'acord amb els criteris del Consell Rector, contractar, sancionar, separar o 

rescindir les relacions de treball amb el personal fix, eventual, interí o de 
suplències, de caràcter laboral; aprovar els ascensos de categoria del personal 
fix de caràcter laboral i fixar les remuneracions, les funcions i els trasllats del 
personal d'acord amb els criteris o les instruccions que estableixi el Consell 
Rector. 

 
i) Ordenar els pagaments del Consorci, de conformitat amb les atribucions que li 

hagin estat assignades pel Consell Rector. 
 
j) Vetllar per la millora dels mètodes de treball i per la introducció de les 

innovacions tecnològiques adequades, i també per la conservació i el 
manteniment dels serveis, les instal·lacions i els equipaments. 

 
k) Preparar la documentació que, per mitjà del president, s'ha de sotmetre a la 

consideració del Consell Rector i informar de tot el necessari per al correcte 
exercici de les seves competències, particularment pel que fa a la confecció i el 
compliment del pressupost anual i els plans plurianuals d'actuació. 

 
l) Informar periòdicament sobre el funcionament i l'estat de la situació del Consorci. 

 
m) Presentar anualment al Consell Rector el balanç de situació i la memòria de 

l'exercici. 
 
n) Qualsevol altra funció que se li encomani expressament o li deleguin el Consell 
Rector o el president, en l'àmbit de les respectives competències. 

 
Capítol 3 
 
Règim patrimonial, financer, pressupostari i comptable 



 

 

 
Article 19 Patrimoni 
 
1. Constitueixen el patrimoni del Consorci: 
 
a) Els béns i els drets que puguin aportar les entitats consorciades. 
b) Els béns i els drets que adquireixi o rebi per qualsevol títol. 
 
2. El patrimoni del Consorci quedarà reflectit en l'inventari corresponent, que revisarà 
i aprovarà anualment el Consell Rector. 
 
3. El règim patrimonial del Consorci és el que estableix la normativa de patrimoni de 
la Generalitat de Catalunya, administració a la qual està adscrit. 
 
Article 20 Recursos 
 
1. El Consorci s’ha de finançar amb el rendiment dels serveis que presti; sense 
perjudici de les aportacions ordinàries que, si s’escau, pugui fer el Servei Català de 
la salut, atesa la condició de consorci sanitari, dels regulats en la disposició 
addicional única de la Llei 15/1997, de 25 de abril, sobre habilitació de noves formes 
de gestió del Sistema Nacional de Salut. 
 
2. D’acord amb el que estableix l’apartat 1, per a la realització dels seus objectius, el 
Consorci disposa dels recursos següents: 
 
a. Els rendiments dels serveis que presti. 
 
b. Les aportacions ordinàries que, si s’escau, pugui fer el Servei Català de la salut 
 
c. Les aportacions extraordinàries que, en el futur i de forma voluntària, pugin fer 

les entitats consorciades. 
 
d. Les subvencions,  ajuts o els donatius 
 
e. Els crèdits que s'obtinguin. 
 

Article 21 
Règim comptable i pressupostari 
 
21.1 El règim comptable i pressupostari, d’acord amb el que estableix la disposició 
addicional única de la Llei 15/1997, de 25 d’abril, sobre habilitació de noves fórmules 
de gestió, és l’establert per a l’administració a la qual està adscrit, sense perjudici de 
la subjecció a les previsions de la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat 
pressupostària i sostenibilitat financera. 
 
En tot cas, sempre i quan es compleixin els requisits establerts en l’article 68 de la 
Llei 7/2011, del 27 de juliol, de mesures fiscals i financeres, el Consorci gaudeix 
d’autonomia de gestió per a l'elaboració, aprovació i gestió dels pressupostos, així 



 

 

com per a l’aplicació del Pla general de comptabilitat establert pel Reial decret 
1514/2007, del 16 de novembre, o el que el substitueixi, sens perjudici de seguir els 
plans parcials que es dictin per raó del desplegament del dit reial decret, i per tal 
d’incorporar mecanismes de seguiment i control de l’execució de llur pressupost 
anual, del pla d’inversions anual i dels estats financers, mitjançant l’aprovació de 
bases d’execució del pressupost i altres instruments de gestió pressupostària. 
 
21.2 El Consell Rector ha d’aprovar el pressupost de l'exercici següent, abans del 
31 de desembre de cada any, i comprendrà la totalitat d'ingressos i despeses 
anuals. 
 
21.3 Els Comptes Anuals seran formulats pel/per la gerent dins del primer trimestre 
natural posterior a la data de tancament de l’exercici i inclourà els aspectes que en 
cada moment exigeixi la legislació en matèria de societats de capital (actualment 
Balanç, Compte de Pèrdues i Guanys, Estat de Canvis del Patrimoni Net, Estat de 
Fluxos d’Efectiu, la Memòria,  i l’Informe de Gestió). 
 
Addicionalment s’incorporarà la liquidació pressupostària de l’exercici que també 
serà sotmesa a verificació de l’òrgan responsable de l’auditoria. 
 
El Consell Rector haurà d’aprovar els Comptes Anuals durant el primer semestre del 
mateix exercici en que s’han formulat. 
 
21.4 El Consell Rector ha de decidir la destinació dels romanents de l'exercici, 
sense perjudici de les autoritzacions externes si aquestes fossin necessàries de 
conformitat amb la normativa vigent en cada moment. 
 
21.5 El sistema general de control econòmic i financer del Consorci s’instrumenta a 
través de l’auditoria dels comptes anuals, de la qual ha de ser responsable l’òrgan 
que tingui el control del Servei Català de la Salut. 
 
En tot cas, sempre i quan es compleixin els requisits establerts en l’article 68 de la 
Llei 7/2011, del 27 de juliol, de mesures fiscals i financeres, la supervisió i el control 
sobre l'activitat econòmica, financera i de gestió Consorci s’ha de portar a terme 
quan aquesta ha estat desenvolupada, pel sistema d'auditoria externa, amb caràcter 
anual, d'acord amb la normativa vigent. 
 
Capítol 4 
 
Règim de personal i de contractació 
 
 
Article 22 
Règim de personal 
 
22.1 El personal del Consorci és contractat i es regeix per les normes de dret 
laboral, així com per la resta de normativa d'ocupació pública que li sigui d'aplicació. 
 
Sens perjudici de l'anterior, les administracions públiques consorciades poden 



 

 

adscriure personal funcionari, laboral o estatutari, en comissió de serveis o en la 
situació que legalment correspongui. Aquest personal es regeix per les disposicions 
normatives que li siguin d'aplicació, respectivament i en cada moment, atenent la 
seva procedència i la naturalesa de la seva relació d'ocupació. 
 
22.2 La selecció del personal fix s'ha de dur a terme mitjançant una convocatòria 
pública, d'acord amb els principis d'igualtat, publicitat, mèrit i capacitat, així com a la 
resta de principis d'aplicació general, establerts a la normativa bàsica. 
 
22.3 El Consorci ha de disposar del personal necessari per al compliment de les 
seves funcions. El seu nombre, les categories i les funcions quedaran reflectides a 
la plantilla que aprovi anualment el Consell de Govern. 
 
Article 23 
Règim de contractació 
 
23.1 El règim jurídic aplicable a la contractació d’obres, instal·lacions, béns i 
serveis del Consorci és el que estableixi en cada moment l’àmbit subjectiu de la 
normativa de  contractes del sector públic així com la resta de normes estatals i 
autonòmiques que la despleguen, tenint actualment el Consorci la consideració de 
poder adjudicador  administració pública. 
 
23.2 La condició d’òrgan de contractació en els termes que s’incorporen al 
presents Estatuts corresponen al Consell Rector, sense perjudici que es pugui 
delegar segons els termes previstos en aquests estatuts, en altres òrgans o càrrecs 
del Consorci, les delegacions que s’efectuïn a la gerència, i la possibilitat de, en 
cada cas, delegar en d’altres òrgans o càrrecs del Consorci. 
 
23.3 El Consorci té la condició de mitjà propi instrumental i servei tècnic del Servei 
Català de la Salut, així com de l'Administració de la Generalitat de Catalunya i de les 
entitats amb la condició de poders adjudicadors que hi estiguin vinculades o en 
depenguin, a l’efecte del  que estableixen els articles 4.1.n i 24.6 del text refós de la 
Llei de contractes del sector públic, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 3/2011, del 
14 de novembre. El Consorci reuneix igualment la condició de mitjà propi 
instrumental i servei tècnic de les administracions  locals que l’integren: Ajuntament 
de Vilafranca del Penedès, Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, Ajuntament de Sant 
Pere de Ribes, Consell Comarcal de l’Alt Penedès i Consell Comarcal del Garraf. 
 
Les relacions del Consorci amb les administracions locals i els ens, entitats o 
departaments de la Generalitat dels quals és mitjà instrumental i servei tècnic no 
tenen naturalesa contractual i s'articulen mitjançant encàrrecs de gestió. 
 
23.4 El Consorci no pot participar en les licitacions públiques convocades per les 
administracions locals o pels ens, entitats o departaments de la Generalitat respecte 
dels quals té la condició de mitjà propi i servei tècnic. No obstant això, quan no hi 
concorri cap licitador pot encarregar-se al Consorci l'execució de l'activitat objecte de 
licitació pública. 
 
 



 

 

Capítol 5 
 
Separació i dissolució 
 
 
Article 24 
 
Separació de les entitats consorciades 
 
24.1. En el cas que alguna de les institucions que formen el Consorci resolgui 
separar-se'n, aquest pot continuar vigent, si així ho acorden les institucions restants. 
 
No obstant, un cop es faci efectiva la separació, el consorci ha de mantenir almenys 
2 membres, un dels quals ha de ser el Servei Català de la Salut, que tinguin la 
consideració d’administració o d’ens o organismes vinculats a una administració. 
 
24.2. El Consorci entrarà automàticament en dissolució en el cas que: 
 
a) resti integrat per menys de dos membres 
 
b) almenys un dels membres no sigui el Servei Català de la Salut. 
 
24. 3. En tots els casos, per a la conformació de la voluntat de l'òrgan per 
determinar la continuïtat o dissolució del Consorci, s'ha de procedir d'acord amb la 
legislació vigent i en la forma que estableixen aquests Estatuts respecte a quòrums i 
requeriments. 
 
24.4 Els requisits per a la separació del Consorci són: 
 
a) Notificar formalment la decisió, davant el Consell Rector, amb un preavís d’un 
any. 
 
b) La institució que vulgui separar-se ha d'estar al corrent dels seus compromisos 
assumits anteriorment a la proposta. 
 
c) La institució que vulgui separar-se ha de garantir la liquidació de les obligacions 
aprovades fins al moment de la separació. 
 
24.5 En el cas que s'acordi la separació del Consorci, s'ha de procedir si s’escau, 
a la liquidació parcial dels drets, les obligacions i els béns propis del Consorci, així 
com a la reversió de les obres o de les instal·lacions existents a favor de les 
institucions Consorciades, d'acord amb les normes que estableix l'article següent. 
 
24.6 La impossibilitat legal sobrevinguda perquè alguna entitat pugui ésser entitat 
Consorciada, produirà efectes ex lege, sense necessitat del compliment dels 
requisits previs exigits i, sense perjudici, de reclamar a l’entitat separada, el 
compliment, en el seu cas, de les obligacions pendents. 
 
 



 

 

Article 25 Dissolució 
 
25. 1. El Consorci es dissol en cas de concorre una de les causes de dissolució 
automàtica prevista en els Estatuts o en la normativa vigent en el seu moment o si 
materialment és impossible complir els seus objectius. Així mateix, es pot dissoldre a 
proposta unànime del Consell Rector, ratificada per totes les entitats integrants del 
Consorci. 
 
25. 2. En cas de dissolució automàtica o adopció d’un acord de dissolució s'ha de 
procedir a la liquidació dels béns, drets i obligacions del Consorci i a la reversió de les 
obres o les instal·lacions existents, segons les directius següents: 
 
a) El Consell Rector ha de procedir a designar una Comissió liquidadora, constituïda 
per tres pèrits de reconeguda solvència professional, no vinculats al Consorci en els 
cinc anys anteriors a la seva designació, els quals han de determinar la quota de 
liquidació que correspongui a cada membre del Consorci. 
 
b) En cap cas el procés de dissolució i de liquidació del Consorci no podrà suposar la 
paralització, la suspensió o la no prestació dels serveis assistencials, sanitaris, 
sociosanitaris, socials i docents, que porti a terme el Consorci. L'Administració de la 
Generalitat de Catalunya ha d'adoptar les mesures necessàries per tal de garantir la 
continuïtat del servei i les funcions, garantint també la continuïtat dels llocs de treball 
del personal del Consorci, sens perjudici de mantenir el caràcter autònom del 
Consorci fins que es dugui a terme la  liquidació dissolució formal. 
 
c) La liquidació s’ha d’ajustar al que estableix la normativa sobre règim jurídic dels 
Consorcis, i, en tot cas, es tindrà en compte el percentatge d’aportacions de les entitats 
participants. 
 
d) La constitució de la Comissió liquidadora no implicarà alteració en el funcionament 
dels òrgans del Consorci, llevat de les atribucions previstes pel Consell Rector com 
indelegables a l'article 11 d'aquests Estatuts, que requeriran la fiscalització i l'aprovació 
ulterior per part del Servei Català de la Salut. 
 
 

SEGON. APROVACIÓ DE LA PROPOSTA DEL CONVENI REGULADOR DE LA 
TRANSFORMACIÓ DEL CSAP EN EL CSAPG.  
 

PRIMER. Aprovar el conveni regulador de la constitució del Consorci Sanitari de l’Alt 
Penedès i El Garraf, segons el text que s’incorpora en aquest acord. 
 
SEGON. Condicionar l’eficàcia jurídica d’aquest acord a l’aprovació dels estatuts del 
CSAPG) segons el text que s’incorpora en aquest acord. 
 
 
 
 
 



 

 

CONVENI REGULADOR DE LA CONSTITUCIÓ DEL CONSORCI SANITARI DE 
L’ALT PENEDÈS I EL GARRAF 
 
 
Barcelona,  de 2017  
 
R E U N I T S :  
 
D’una banda, l’Hble. senyor Antoni Comín i Oliveres, conseller de Salut de 
l’Administració de la Generalitat de Catalunya, i el senyor David Elvira i Martínez, 
director del Servei Català de la Salut.  
 
De l’altra, ..., president del Consorci Sanitari de l’Alt Penedès,. 
 
De l’altra, .... , presidenta del Consorci Sanitari del Garraf, .   
 
De l’altra, la senyora Neus Lloveras i Massana, alcaldessa de Vilanova i la Geltrú. 
 
De l’altra, ..., alcalde de l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès. 
 
De l’altra, ..., alcaldessa de l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes. 
 
De l’altra, ...,  president del Consell Comarcal de l’Alt Penedès. 
 
De l’altra, ..., presidenta del Consell Comarcal del Garraf. 
 
De l’altra, ..., president de la Fundació Hospital de Vilafranca. 
 
 
Subscriuen el present conveni de col·laboració regulador de la constitució del 
Consorci Sanitari de l’Alt Penedès i el Garraf, i  
 
A C T U E N :  
 
El primer, en nom i representació de l’Administració de la Generalitat de Catalunya, 
representada pel Departament de Salut, en virtut de les atribucions que li confereix 
l’article 12 de la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d’organització, procediment i règim 
jurídic de l’Administració de la Generalitat.  
 
El segon, en nom i representació del Servei Català de la Salut (en endavant 
CatSalut), en virtut de les atribucions que li confereix l’article 17.1 de la Llei 15/1990, 
de 9 de juliol, d’ordenació sanitària de Catalunya, i l’Acord de delegació de funcions 
del Consell de Direcció del CatSalut en el seu director de 27 de gener de 1993, que 
comporta la seva ratificació.  
 
El tercer, en nom i representació del Consorci Sanitari de l’Alt Penedès (CSAP), en 
procés de transformació, en virtut de ... . 
 



 

 

El quart, en nom i representació del Consorci Sanitari del Garraf (CSG), en procés de 
liquidació, en virtut de ... .  
 
La cinquena 
 
El sisè 
 
El setè 
 
El vuitè 
 
El novè....... 
 
M A N I F E S T E N :  
 
I.  El Servei Català de la Salut (CatSalut), el Consorci Sanitari del Garraf (CSG) i 
el Consorci Sanitari de l’Alt Penedès (CSAP) van subscriure en data 3 de juliol de 
2016 un Protocol d’intencions per a la integració dels dispositius i recursos 
assistencials del CSG i del CSAP. El projecte engloba un seguit de dispositius de 
referència de màxima importància per a l’equilibri territorial del Sistema sanitari 
integral d’utilització pública de Catalunya (SISCAT): Hospital Sant Antoni Abat, 
Hospital Residència Sant Camil i Centre de Rehabilitació, i Hospital Comarcal de 
Vilafranca. 
  
La prioritat que guia aquesta iniciativa és mantenir els citats dispositius assistencials 
en funcionament dins els sistema públic de salut en termes de viabilitat i sostenibilitat, 
i assolir-ho a través de l’objectiu funcional de facilitar la seva fusió en una 
organització consorcial íntegrament pública, majoritàriament participada pel CatSalut i 
amb presència de les administracions locals, incorporada al marc corporatiu de les 
entitats del sector públic de la salut de l’Administració de la Generalitat de Catalunya.  
 
II.  L’aplicació del Protocol de 3 de juliol de 2016 ha comportat la cristal·lització de 
diverses línies de treball dirigides a avançar en la plasmació pràctica d’aquest procés 
de fusió sota les directrius que s’hi delimitaven, que es poden sintetitzar en els 
següents ítems: 
 

- Garantir l’accessibilitat de la població per fer efectiu el dret de protecció a la 
salut, situant a l’usuari com a eix de referència de l’organització i del sistema 
públic de salut. 

- Mantenir en actiu els professionals que actualment desenvolupen els seus 
serveis als dispositius com a mesura per preservar el coneixement clínic i el 
valor afegit de l’experiència pràctica que acumulen. 

- Optimitzar les inversions en instal·lacions i equipaments. 
- Enfortiment de la massa crítica de referència dels dispositius com a 

mecanisme per preservar-ne la qualitat assistencial en condicions d’eficiència. 
 
L’objectiu final és generar una nova entitat de referència renovada, capaç d’aprofitar 
sinergies i potenciar de manera tangible l’efectivitat i l’eficiència dels serveis 
assistencials i socials que es presten a la ciutadania i millorar l’impacte de la qualitat 



 

 

de l’atenció a la salut sobre els seus pacients. El disseny de l’estructura final té en 
compte, ineludiblement, aquests criteris i el resultat del procés d’anàlisi efectuat en 
virtut del Protocol, des d’una perspectiva que suma rigor, racionalitat i la finalitat 
complementària d’optimitzar dels recursos públics disponibles de manera que s’evitin 
duplicitats corporatives.  
 
III.  D’acord amb l’anterior, el present conveni regula la constitució del Consorci 
Sanitari de l’Alt Penedès i el Garraf (CSAPG). La nova estructura permet integrar la 
participació d’entitats públiques que fins al moment formaven part del CSAP i del 
CSG. En paral·lel, es preveu la incorporació del conjunt dels actius i passius 
procedents d’aquests dos consorcis. Des d’un punt de vista funcional, doncs, la 
finalitat és la fusió dels recursos d’ambdues entitats en una sola organització. 
Formalment, l’operació pactada obeeix, d’una banda, a la transformació corporativa 
del CSAP, a través de la modificació dels seus Estatuts i, d’altra banda, a la 
subrogació del nou CSAPG en la posició del CSG respecte totes les seves relacions 
jurídiques directament vinculades a la prestació d’assistència sanitària. 
 
IV.  El resultat del procés de fusió i el seu objectiu funcional és dotar el sistema de 
salut amb una sola entitat, el CSAPG, com s’ha dit íntegrament pública, on se sumi el 
conjunt de la capacitat assistencial de les dues organitzacions anteriors (CSG i 
CSAP) sense excepcions. D’acord amb això, l’objecte del present conveni és regular 
el procés de materialització d’aquest objectiu funcional. En aquesta línia, es 
persegueix assolir un model de governança per al nou consorci equilibrat, capaç de 
donar expressió a les administracions locals, i simultàniament, de ser sensible a 
l’aprofitament del coneixement clínic dels centres que s’hi engloben. 
 
V.  El Consell Rector del CSAP, en la sessió celebrada el ... de 2017, ha mostrat 
la seva conformitat en la modificació dels seus Estatuts i la subscripció del present 
conveni regulador, en la línia exposada als apartats expositius precedents, tenint en 
compte que això comporta la separació pactada de la Fundació Hospital de 
Vilafranca, que fins ara en formava part en concepte d’entitat consorciada. 
 
El Patronat d’aquesta Fundació va acordar els termes de la separació mitjançant 
Acord del seu Patronat de data ... de 2017. Aquest acord ha estat autoritzat pel 
Protectorat en data ... de 2017 i els seus termes han estat valorats i confirmats pel 
Consell Rector del CSAP, un cop completat el procediment de separació previst per 
la normativa. L’acord de separació explicita que tindrà efectes de manera automàtica 
a partir de l’efectiva entrada en funcionament del nou consorci segons els seus nous 
Estatuts i normes reguladores. 
 
VI.  El Consell Rector del CSG ha adoptat els acords necessaris per a la seva 
dissolució. D’acord amb això, en sessió de data ... va aprovar la cessió global del 
conjunt dels seus actius i passius vinculats a l’atenció assistencial a la nova entitat 
CSAPG, amb la condició que la cessió es fes efectiva de forma automàtica tan bon 
punt cobrés efectes la seva constitució sota aquesta nova forma. 
 
Aquesta cessió global implica la subrogació universal del CSAPG en la posició 
jurídica del CSG. Tant el CatSalut com els diferents òrgans especialitzats de 
l’Administració de la Generalitat, incloent-hi els encarregats del control financer, han 



 

 

examinat la correcció d’aquesta cessió global i han valorat que s’estableix en termes 
equilibrats i estrictament explicables en virtut del desenvolupament  d’activitat 
assistencial pública del CSG per compte del CatSalut. D’altra banda, el propi CatSalut 
i el departament de Salut de la Generalitat, en termes de planificació, han confirmat la 
necessitat actual i futura de donar continuïtat dins el sistema públic de salut i el 
SISCAT als centres fins ara gestionats per part del CSG. 
 
Entre els drets i obligacions objecte de cessió, i per tant de subrogació per part del 
CSAPG, s’hi inclouen operacions d’endeutament a curt termini i les corresponents al 
deute històric amb la Seguretat Social. S’explicita que tot el procediment de 
modificació en conjunt, amb el corresponent expedient administratiu de suport que ha 
generat, s’ha sotmès a les diferents autoritzacions preceptives respecte cada matèria 
que les requerís, tant des del punt de vista de la normativa de finances públiques com 
de la normativa patrimonial aplicable a la Generalitat.  
 
VII.  Que des del punt de vista del règim jurídic aplicable, els preceptes de 
naturalesa bàsica de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector 
Públic, identifiquen els consorcis com a entitats de dret públic la creació dels quals, 
de conformitat amb el seu article 123, ha d’establir-se mitjançant conveni subscrit per 
les administracions participants. Per aquest motiu, i en aplicació del principi de 
seguretat jurídica, s’estima que la integració de noves entitats públiques en el procés 
de modificació d’un consorci, aconsella la subscripció d’un conveni regulador amb 
aquest objecte, sens perjudici que la seva composició actualitzada reafirmi la posició 
majoritària de l’Administració de la Generalitat i, per tant, la seva adscripció al 
CatSalut. La Llei 15/1990, de 15 de juliol, d’ordenació sanitària de Catalunya (LOSC), 
faculta el CatSalut per formar consorcis per a l’exercici de les funcions que la pròpia 
LOSC li atribueix (art. 7.1) en el marc del sistema públic, habilitació general que es 
manté en relació a aquesta operació de fusió funcional. 
 
El règim jurídic del CSAPG i el procediment de modificació estatutària s’ha de veure 
completat, d’altra banda, amb allò que disposen l’article 113 i següents de la Llei 
26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions 
públiques de Catalunya, on s’expliciten els continguts estatutaris i els tràmits 
preceptius.  
 
Finalment, puntualitzar que amb aquesta operació de fusió es facilita que el conjunt 
del CSAPG pugui subjectar-se a l’àmbit objectiu d’aplicació de la disposició addicional 
única, relativa al règim jurídic dels consorcis sanitaris, de la Llei 15/1997, de 25 
d’abril, sobre habilitació de noves formes de gestió del Sistema Nacional de Salut, 
mitjançant la qual es reconeix a aquest tipus de consorcis la capacitat de contractar 
personal propi de naturalesa laboral per al compliment de les seves finalitats 
assistencials. 
 
VIII. Que el procediment que du a la constitució del CSAPG i l’aprovació i 
subscripció d’aquest conveni regulador i els Estatuts modificats que han de regir 
l’entitat s’ha completat seguint la normativa aplicable, identificada de forma resumida 
al règim jurídic descrit al punt expositiu VII, i de conformitat amb allò que disposa 
l’Acord adoptat pel Govern de la Generalitat en data 10 de juliol de 2012, pel qual 



 

 

s’aproven els criteris per a la creació, la modificació i la supressió d’entitats 
participades per la Generalitat. 
 
IX. Que el conjunt d’entitats integrades al CSAPG han aprovat la seva participació 
al Consorci, els seus Estatuts i el present conveni regulador, mitjançant els acords 
dels seus respectius màxims òrgans de govern, un cop superats els procediments 
administratius que els resultaven aplicables a cadascuna. Les dates d’aquests acords 
es reprodueixen a continuació: 
 

- Acord del Consell de Direcció del CatSalut de data ... de 2017 
- Acord del Ple de l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès de ... de 2017 
- Acord del Ple de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú de ... de 2017 
- Acord  del Ple de l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes de ...... de 2017 
- Acord del Ple del Consell Comarcal de l’Alt Penedès de ... de 2017 
- Acord del Ple del Consell Comarcal del Garraf de ... de 2017  

  
X.  Que el Govern de la Generalitat de Catalunya ha autoritzat la constitució del 
Consorci Sanitari de l’Alt Penedès i el Garraf (CSAPG) i l’aprovació dels seus 
Estatuts en data ... de 2017.  
 
Per tot el manifestat, les entitats signants, reconeixent-se mútuament capacitat per 
obligar-se, atorguen el present conveni de col·laboració amb subjecció a les 
següents:  
 
C L À U S U L E S  
 
Primera. Objecte.  
 
1. El present conveni té per objecte regular la constitució del Consorci Sanitari de l’Alt 
Penedès i el Garraf (CSAPG), producte de la modificació de l’actual Consorci Sanitari 
de l’Alt Penedès (CSAP), comptant amb la incorporació de l’activitat assistencial i la 
integració dels dispositius dependents fins ara del Consorci Sanitari del Garraf (CSG). 
 
2. El CSAPG (en endavant el Consorci), restarà integrat per les següents entitats: 
 

- L’Administració de la Generalitat de Catalunya, a través del Servei Català de 
la Salut (CatSalut), al qual correspon la participació majoritària. 

- L’Ajuntament de Vilafranca del Penedès. 
- L’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. 
- L’Ajuntament de Sant Pere de Ribes. 
- El Consell Comarcal de l’Alt Penedès. 
- El Consell Comarcal del Garraf. 

 
3.  El Consorci manté la seva adscripció al CatSalut.  
 
4. El Consorci és l’ens encarregat de la gestió dels dispositius assistencials 
dependents fins ara del CSAP i del CSG, que es relacionen al punt expositiu I, i per 
tant propicia la fusió funcional dels recursos d’aquestes dues entitats. 
 



 

 

5. El consorci té per objectiu la realització de les activitats assistencials, 
rehabilitadores, preventives, socials, de recerca, innovació i docència vinculades a la 
salut pròpies dels seus dispositius i, per tal d’assolir-lo, assumeix la gestió patrimonial 
dels béns immobles i mobles afectats a aquestes finalitats així com la d’aquells béns 
dels quals en disposi en virtut de qualsevol altre títol jurídic.  
 
 
Segona. Naturalesa pública i règim del consorci.  
 
1. El Consorci té la consideració de consorci sanitari i està subjecte al règim jurídic 
establert per la disposició addicional única de la Llei 15/1997, de 25 d’abril, sobre 
habilitació de noves formes de gestió, sense perjudici de l’aplicació de les 
disposicions dels articles 68, 69 i 70 de la Llei 7/2011, de 27 de juliol, de mesures 
fiscals i financeres, sempre i quan es compleixin els criteris establerts a l’esmentat 
article 68. A més a més, el consorci es regirà per la resta de normativa que li resulti 
d’aplicació.  
 
2. El Consorci és una entitat jurídica pública, de naturalesa institucional i de base 
associativa, dotada de personalitat jurídica i diferenciada de la dels seus membres, 
amb tota la capacitat jurídica de dret públic i privat que requereixi per a la realització 
de les seves finalitats, i resta adscrit al Servei Català de la Salut (CatSalut).  
 
3. Els Estatuts del Consorci s’adjunten en Annex 1 al present conveni. Qualsevol 
modificació legalment adoptada es considerarà automàticament integrada al citat 
annex sense necessitat de modificar explícitament aquest conveni.  
 
 
Tercera. Generació d’efectes del consorci. 
 
1. La transformació del CSAP en l’actual Consorci tindrà lloc un cop totes les 
administracions participants hagin completat el procediment administratiu formal que 
els resulta respectivament aplicable, i es considerarà efectiva quan se’n publiquin els 
Estatuts modificats al DOGC i es procedeixi a la constitució formal del seu Consell 
Rector mitjançant la celebració de la seva primera reunió. En aquest moment es 
produirà de forma automàtica la subrogació universal del Consorci en tots els béns, 
drets i deures de l’antic CSG, inclosos els convenis de serveis assistencials subscrits 
amb el CatSalut per als diferents dispositius sota la seva gestió i la integració de tot el 
seu personal, tenint en compte que simultàniament opera la plena continuïtat de la 
seva posició respecte el conjunt de relacions jurídiques predicables de l’antic CSAP.  
 
2. Així mateix, el Consorci se subroga, en els termes de l’article 44 de l’Estatut dels 
Treballadors, en les relacions laborals dels treballadors de l’antic CSG, assumint 
íntegrament la responsabilitat de les obligacions i els drets de qualsevol mena, 
incloses les laborals, tributàries i de seguretat social, anteriors a la subrogació. Com 
s’indica al paràgraf precedent, el personal de l’antic CSAP prossegueix la seva 
vinculació amb el Consorci sota idèntiques condicions. La regulació detallada 
d’aquest àmbit es contempla a la clàusula cinquena. 
 



 

 

3. El CatSalut i la resta d’entitats consorciades expressen l’acceptació que des dels 
òrgans de govern del Consorci es busquin mecanismes per donar expressió als 
professionals en medicina i infermeria dels dispositius assistencials sota seva gestió 
en la governança de l’entitat, en la mesura que representen el seu coneixement clínic.  
 
 
Quarta.- Adscripció dels Recursos materials.  
 
1. Els béns mobles i immobles i qualsevol dret de naturalesa patrimonial dels que 
sigui titular l’actual CSAP, així com els actius i passius del referit CSAP, són assumits 
íntegrament pel Consorci, en tant formalment es tracta de la mateixa entitat. 
 
2. Els béns mobles i immobles i qualsevol dret de naturalesa patrimonial dels que 
sigui titular l’actual CSG seran assumits pel Consorci en el moment en que es faci 
efectiva la subrogació universal a què fa referència la clàusula tercera d’aquest 
conveni, d’acord amb el balanç de situació que s’adjunta com a Annex 2. En Annex 3 
es relaciona l’inventari de béns i drets objecte de canvi de titularitat. S’explicita que 
aquesta previsió inclou els vigents drets reals de superfície titularitat del CSG sobre 
l’Hospital Sant Antoni Abat i el Centre de rehabilitació, d’una banda, i sobre l’Hospital 
Residència Sant Camil, de l’altra, els quals passaran a ser de plena titularitat del 
Consorci, en ambdós casos lliures de càrregues i gravàmens, sota les mateixes 
pautes establertes per a la resta de béns i drets objecte de cessió per part del CSG 
(en el marc de la seva cessió global d’actius i passius) i de la consegüent subrogació 
per part del Consorci. 
 
 

Cinquena. Recursos personals.  
 
1. El règim del personal del Consorci serà el que estableixin els seus Estatuts.  
 
2. Sens perjudici de l’anterior, i en el ben entès que el Consorci prossegueix amb 
l’activitat assistencial de cobertura pública als mateixos centres i instal·lacions dels 
anteriors CSAP i CSG sota una nova forma de gestió i que, per tant, comptarà amb la 
continuïtat del personal previ destinat a la prestació d’aquesta activitat, s’estableix la 
seva integració sota les pautes d’Integració del personal que es fixen als següents 
apartats núm. 3 (relatiu al personal procedent del CSG) i núm. 4 (relatiu al personal 
procedent del CSAP).  
 
3. Personal del Consorci (CSAPG) procedent del CSG: 
 

3.1 Personal laboral. 
 
3.1.1 En el moment de la constitució del Consorci es produirà la successió d’activitat 
empresarial entre el CSG i el Consorci en qualitat de continuador de l’activitat 
assistencial del CSG, comportant la subrogació del conjunt de contractes de treball 
existents amb la subsistència dels drets i obligacions contrets pel CSG, donant ple 
compliment als requisits previstos a l’article 44 de l’Estatut dels Treballadors.  
 



 

 

El personal laboral del CSG passarà a ser personal propi del Consorci amb la 
naturalesa jurídica i modalitat contractual que ostenti en el moment de la integració 
efectiva com a fix, indefinit i temporal que el vinculava al CSG.  
 
3.1.2 Així mateix, aquest personal mantindrà les condicions laborals i retributives que 
tingués reconegudes en el moment de produir-se la integració, com a personal laboral 
del CSG, amb les condicions i en els mateixos termes establerts en els acords o 
pactes d’empresa signats, els quals restaran subsistents fins la data d’expiració o fins 
la signatura i entrada en vigor d’un altre pacte o acord d’empresa regulador d’aquests 
àmbits. 
 
Al personal laboral del CSG, objecte d’integració, li és d’aplicació el I Conveni 
Col·lectiu de treball dels hospitals d’aguts, centres d’atenció primària, centres 
sociosanitaris i centres de salut mental, concertats amb el Servei Català de la Salut, 
el qual li seguirà sent d’aplicació fins la data d’expiració o, en el seu cas, fins l’entrada 
en vigor d’un nou conveni. 
 
3.1.3 Així mateix, i amb efectes des de la data de la subrogació, el Consorci (CSAPG) 
assumirà amb càrrec al seu pressupost les despeses de Capítol I corresponents al 
personal laboral transferit, en el mateix moment que es faci efectiva la successió 
d’activitat empresarial i el traspàs del conjunt dels corresponents recursos econòmics, 
en el marc dels acords estipulats a tal efecte entre les entitats que subscriuen aquest 
Conveni. 
 
3.1.4 En el document Annex 4 (apartat 1) d’aquest conveni es relacionen els llocs de 
treball del personal laboral del CSG que assumeix el Consorci en virtut de la 
subrogació prevista a l’apartat anterior. 
 

3.2 Personal intern resident. 
 
3.2.1 En el moment de la constitució del Consorci es produirà la successió d’activitat 
empresarial entre el CSG i el Consorci en qualitat de continuador de l’activitat 
assistencial del CSG, circumstància que comporta que el Consorci resta subrogat en 
la posició jurídica del CSG respecte del seu personal intern resident, sotmès a una 
relació laboral especial regulada pel Reial Decret 1146/2006, de 6 d’octubre, el qual 
ocupi plaça integrada en qualsevol de les unitats docents dels centres i dispositius 
pertanyents a l’àmbit organitzatiu del CSG. El personal intern resident mantindrà els 
seus drets i obligacions derivats del contracte laboral que tingui formalitzat el CSG en 
el moment del seu traspàs al Consorci. 
 
3.2.2 En l’Annex 4 (apartat 2) es relaciona el personal intern resident que assumirà el 
Consorci en virtut de la subrogació prevista a l’apartat anterior. 
 

3.3 Cessió de dades en matèria de personal. 
 
En el moment de l’adscripció del personal provinent del CSG al Consorci, aquell 
facilitarà els expedients històrics del personal laboral afectat per la subrogació, als 
efectes que el Consorci pugui assumir de forma efectiva la gestió d’aquest personal. 



 

 

Així mateix, el CSG facilitarà, en el seu cas, una còpia dels expedients històrics del 
seu personal estatutari i funcionari adscrit. 
 
4. Personal del Consorci (CSAPG)  procedent del CSAP: 
 
En la mesura que el Consorci és formalment producte de la modificació del CSAP i hi 
ha, doncs, absoluta continuïtat del conjunt de les seves relacions jurídiques, el 
personal procedent del CSAP segueix amb la seva pertinença al Consorci 
exactament segons les mateixes condicions, drets i obligacions, sense que calgui cap 
previsió específica relativa a la seva subrogació. 
 
Sisena. Activitat assistencial, de recerca, innovació i docència.  
 
1. El Consorci prestarà l’activitat assistencial i la resta de funcions que li són pròpies 
de conformitat amb l’objecte i principis d’actuació que té assignats estatutàriament. 
En qualsevol cas, el seu plantejament i desenvolupament tindrà com a referència el 
model innovador de la gestió assistencial segons els criteris identificats pel Pla de 
Salut de Catalunya en atenció primària i comunitària, cronicitat, continuïtat 
assistencial i models d’atenció no presencial, entre d’altres continguts, dins un context 
de coordinació amb els àmbits de la recerca i la docència.  
 
2. Pel que fa a l’activitat relativa a la totalitat de les línies assistencials a realitzar pel 
Consorci per compte del CatSalut en el marc del sistema públic de salut, 
s’encarregarà mitjançant la formalització dels oportuns instruments jurídics amb 
aquest objecte, de conformitat amb la normativa i les pautes generals aplicables en 
cada moment, actualment de conformitat amb el Decret 118/2014, de 5 d’agost, sobre 
la contractació i prestació dels serveis sanitaris amb càrrec al Servei Català de la 
Salut, i en funció de la integració dels centres hospitalaris sota gestió del consorci al 
SISCAT (sistema sanitari integral d’utilització pública de Catalunya). D’acord amb el 
que preveu la clàusula tercera d’aquest conveni regulador, la subrogació dels 
convenis dels serveis assistencials subscrits en dates ... de ... respecte ... 
(identificació del contracte relatiu a cada dispositiu) entre el Servei Català de la Salut i 
el CSG en favor del Consorci serà efectiva en els termes que estableix el seu apartat 
1. 
 
3. Així mateix el Consorci podrà portar a terme altres activitats en l’entorn de l’atenció 
sanitària i social, d’acord amb la legislació vigent i els seus Estatuts. 
 
4. L’enfocament de l’activitat assistencial del nou Consorci, a més de perseguir una 
major identitat amb el Pla de Salut de Catalunya i la resta de condicions expressades 
als punts precedents, promourà la progressiva integració i l’optimització del conjunt 
de recursos del Consorci sota una lògica funcional única. 
 
 
Setena. Continuïtat d’altres relacions jurídiques, convenis i contractes.  
 
1. El Consorci se subrogarà en la posició del CSG pel que fa als convenis i contractes 
vigents en el moment que es faci efectiva la seva transformació efectiva en els termes 
previstos en la clàusula 3.1. La relació dels negocis jurídics subjectes a aquesta 



 

 

subrogació es contempla en l’Annex 5 d’aquest conveni. S’hi inclouen operacions 
d’endeutament a curt termini, per a l’assumpció de les quals per part del Consorci 
s’han obtingut les autoritzacions administratives preceptives que determina la 
normativa de finances públiques. 
 
2. La subrogació del Consorci en la posició jurídica del CSG serà efectiva igualment 
en la posició que aquest ostenta actualment en qualsevol societat, fundació, o altres 
entitats amb personalitat jurídica en les quals participa directa o indirectament. La 
relació de les participacions del CSG és la que figura relacionada en l’Annex 6 
d’aquest conveni. 
 
3. En la mesura que el Consorci és formalment producte de la modificació del CSAP, 
hi ha absoluta continuïtat del conjunt de les seves relacions jurídiques, exactament 
sota les mateixes condicions, sempre que continuïn vigents, sense que calgui cap 
previsió específica relativa a la seva subrogació 
 
 
Vuitena. Posicionament del CSG en procés d’extinció.  
 
1. El CSG ha adoptat en data 24-5 i 11-10 de 2017 un Acord de dissolució pel qual 
s’estableix la cessió global d’actius i passius al Consorci, de conformitat amb el que 
estableix l’article 127.5 de la Llei 40/2015, citada. Segons els termes d’aquesta 
disposició i de l’Acord de dissolució, aquesta cessió global d’actius i passius implica 
l’extinció sense liquidació del CSG en qualitat de consorci cedent. L’efectivitat 
d’aquest acord de dissolució es vincula a la subrogació del nou CSAPG, en qualitat 
de consorci cessionari, en el conjunt del total d’aquestes relacions jurídiques. Això 
exigeix el vist i plau del propi consorci en procés de modificació així com el de totes 
les entitats participants que acorden integrar-s’hi. 
 
2. El conjunt d’entitats participants al Consorci, de conformitat amb el punt precedent, 
accepten la cessió global d’actius i passius atribuïda al Consorci prevista per l’Acord 
de dissolució del CSG i la plena aplicabilitat de la subrogació universal que se’n 
desprèn, amb la condició expressa que només es farà efectiva en els termes 
establerts a la clàusula tercera del present conveni regulador, un cop s’hagi completat 
el procediment i s’hagi ultimat la modificació de l’antic CSAP, donant lloc a la seva 
consegüent transformació en l’actual Consorci (CSAPG).  
 
 
Novena. Separació de la Fundació Hospital de Vilafranca.  
 
Es reconeix la completa exempció de la Fundació Hospital de Vilafranca de qualsevol 
obligació o responsabilitat derivada del present conveni regulador i/o de la subrogació 
del Consorci en la posició abans ostentada pel CSG. De conformitat amb l’acord de 
separació aprovat en data ..., la separació es produeix de manera automàtica amb la 
modificació del Consorci i la seva entrada en funcionament segons els termes 
previstos pels nous Estatuts i el present conveni regulador.  
 
 
 



 

 

Desena. Funcionament ordinari del consorci. 
 
1. El consorci haurà de fer front a la totalitat de les obligacions que li corresponguin 
mitjançant els seus recursos propis.  
 
2. No s’estableix cap règim d’aportacions regulars per al sosteniment de les activitats 
del Consorci, que ha de gestionar-se i funcionar en termes d’equilibri en l’explotació a 
partir dels recursos ordinaris obtinguts en el marc de la prestació d’activitat 
assistencial que constitueix el seu objecte, sens perjudici de qualssevol d’altres 
coherents amb els seus Estatuts. 
 
3. Els règims de contractació, patrimonial, de personal, pressupostari, de 
comptabilitat, control, separació i dissolució del Consorci són els establerts pels seus 
Estatuts, sens perjudici que hagin d’aplicar-se de conformitat amb la normativa que 
resulti preceptiva per a cada matèria segons la legislació vigent en cada moment. 
 
Onzena. Vigència i extinció.  
 
1. La vigència d’aquest conveni regulador s’associa directament a la durada del 
consorci i, en conseqüència, s’estableix per un termini indefinit però no permanent.  
 
2. El conveni s’extingirà per la concurrència de les causes previstes a l’ordenament 
jurídic i en el cas de dissolució del consorci.  
 
 
I en prova de conformitat, i perquè en quedi constància, s’estén i se signa el present 
conveni regulador en nou exemplars originals i a un sol efecte, en el lloc i la data 
indicats a l’encapçalament.  
 
 
 
 
RELACIÓ D’ANNEXOS: 
 

ANNEX 1 AL CONVENI REGULADOR DE LA CONSTITUCIÓ DEL CONSORCI 
SANITARI DE L’ALT PENEDÈS I EL GARRAF: ESTATUTS  

 
 

Estatuts del Consorci Sanitari Alt Penedès i Garraf 
 
 
Capítol  1 

Disposicions 

generals 

Article 1 
Entitats que integren el Consorci 



 

 

 
1.1 Amb la denominació de Consorci Sanitari de l'Alt Penedès i Garraf es constitueix 
un Consorci en el qual participen el Servei Català de la Salut, el Consell Comarcal 
de l'Alt Penedès, el Consell Comarcal del Garraf, l’Ajuntament de Vilafranca del 
Penedès, l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú i l'Ajuntament Sant Pere de Ribes que 
resta adscrit a l’Administració de la Generalitat de Catalunya, mitjançant el Servei 
Català  de la Salut. 
 
 El nombre de membres del Consorci podrà ser ampliat amb l'admissió d'entitats 
públiques que vulguin col·laborar amb les finalitats del Consorci, efectuar les 
aportacions o prestar els serveis que en constitueixen l'objectiu. L'acord d'admissió 
de nous socis requerirà la majoria que preveu l'article 14.2 d'aquests Estatuts i 
comportarà l'establiment del seu percentatge de participació. 
 
Article 2 
Objectiu i finalitats 
 
2.1 L'objectiu del Consorci és l'execució d'activitats hospitalàries, assistencials, 
preventives, rehabilitadores, docents i d'investigació al servei de la població resident 
en l'àmbit sanitari de les comarques de l'Alt Penedès i el Garraf, amb les seves 
àrees sanitàries d'influència. 
 
2.2. Seran finalitats específiques del Consorci: 
 
2.2.1. L'assistència hospitalària integrada, vinculada a la xarxa d'assistència 

primària i coordinada amb altres nivells sociosanitaris. 
2.2.2. La prestació de serveis d'atenció primària de salut. 
2.2.3. La prestació de serveis d'atenció sociosanitària i de serveis socials. 
2.2.4. La participació en la promoció de campanyes o tasques de medicina 

preventiva. 
2.2.5. Proporcionar serveis de rehabilitació. 
2.2.6. La docència, relacionada amb la sanitat i, en general, en matèria de salut 

física i mental. 
2.2.7. Les activitats d'investigació, estudi i divulgació, relacionades amb la sanitat i 

les ciències de la salut. 
2.2.8. Totes les que estiguin directament o indirectament relacionades amb les 

finalitats esmentades anteriorment i que acordi el Consell Rector. 
2.2.9. Les esmentades finalitats les podrà portar a terme el mateix Consorci 

directament o cedint la gestió a d'altres entitats externes. 
 
Article 3 
Règim jurídic 
 
El Consorci regulat en aquests Estatuts té la consideració de consorci sanitari i està 
subjecte al règim jurídic establert en la disposició addicional única de la Llei 
15/1997, de 25 d’abril, sobre habilitació de noves fórmules de gestió. 
 
 
 



 

 

Article 4 
Personalitat i capacitat jurídica 
 
Aquest Consorci és una entitat jurídica pública, de naturalesa institucional i de base 
associativa, dotada de personalitat jurídica plena i independent de la dels seus 
membres, amb tota la capacitat jurídica de dret públic i privat que requereixi per la 
realització de les seves finalitats. 
 
En conseqüència, el Consorci, per mitjà dels seus òrgans representatius, podrà 
adquirir, posseir, reivindicar, permutar, gravar i alienar tota mena de béns, excepte 
els de domini públic adscrits al Servei Català de la Salut i afectes als serveis que 
presta el Consorci,  signar contractes, assumir obligacions, interposar recursos i 
exercir les accions previstes en les lleis. 
 
Article 5  
Domicili 
 
El Consorci tindrà el seu domicili a l'avinguda de l'Espirall, s/n, 08720 Vilafranca del  
Penedès. Això no obstant, per acord del Consell Rector, aquest domicili podrà ser 
canviat. 
 
Article 6 
Dels drets dels beneficiaris o usuaris 
 
Es respectaran en tot moment els drets dels beneficiaris o usuaris dels serveis 
sanitaris que presti el Consorci i en particular els drets del malalt. 
 
Capítol 2 
Govern i Gestió del Consorci 
 
Article 7 
Òrgans de Govern i Gestió 
 
7.1. El govern del Consorci correspon als òrgans següents: 
 
a) El Consell Rector. 
b) El/La president/a. 
c) Els/Les vice-presidents/es. 

 
 
7.2. L’òrgan superior de gestió és la gerència. 
Secció 1 
 
Del Consell Rector 
 
 
Article 8  
Composició 
 



 

 

8.1. El Consell Rector, òrgan superior del Consorci, està format pels membres 
següents, nomenats i substituïts lliurement per les entitats consorciades: 

 
a) Set representants del Servei Català de la Salut, nomenats pel conseller o 

consellera del departament competent en matèria de salut, a proposta del 
director o directora del Servei Català de la Salut. 

b) Dos representants de l’Ajuntament Vilafranca del Penedès 
c) Un representant de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. 
d) Un representant de l'Ajuntament de Sant Pere de Ribes. 
e) Un representant del Consell Comarcal de l'Alt Penedès. 
f) Un representant del Consell Comarcal del Garraf. 

 
Els representants l'Ajuntament de Vilafranca del Penedès, de l’Ajuntament de 
Vilanova i la Geltrú, de l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes, del Consell Comarcal 
de l'Alt Penedès i del Consell Comarcal del Garraf seran designats pels seus òrgans 
de govern respectius. 
 
8.2. Assistiran a les sessions del Consell Rector, amb veu però sense vot, el/la 
secretari/tària i el/la gerent del Consorci, llevat que el/la secretari/tària sigui membre 
del Consell, supòsit en què hi assistirà amb veu i vot. 
 
8.3. En el cas que s'ampliï el Consorci per l'admissió de noves entitats, en l'acord 
corresponent del Consell figurarà la nova composició del Consell Rector, el nombre 
de membres que s'assigna a cadascuna de les noves entitats i la possible variació 
dels atribuïts a les entitats ja integrades. En tot cas, el Servei Català de la Salut ha 
de tenir la majoria absoluta dels membres del Consell Rector. 
 
Article 9 
 
Càrrecs unipersonals 
 
9.1. Serà president o presidenta del Consell Rector un dels seus membres, nomenat 
pel conseller o consellera del departament competent en matèria de salut, a 
proposta  del director o directora del Servei Català de la Salut. 
 
9.2. Seran vice-presidents/es del Consell Rector dos dels seus membres designats 
pel propi Consell Rector d’entre els membres nomenats per part de les 
administracions locals participants al Consorci. Un en representació de la comarca 
de l’Alt Penedès i l’altre en representació de la comarca del Garraf. 
 
9.3. Els càrrecs de president i vice-president del Consell tindran una durada de 
quatre anys, si bé podran ser reelegits indefinidament per l'òrgan que hagi de 
nomenar-los per iguals períodes de temps. 

Article 10 
 
Secretari o secretària 
 
10.1. El Consell Rector designarà un secretari o secretària, que podrà ser membre o 



 

 

no del Consell, per un període de quatre anys, reelegible indefinidament per 
períodes de temps iguals. 
 
10.2 Correspon al secretari o secretària estendre acta dels acords presos a les 
reunions del Consell, la qual, degudament signada per ell o ella mateix i amb el vist-
i-plau del president o presidenta, serà transcrita al llibre que s'habiliti a aquest 
efecte, com també totes aquelles altres funcions que siguin pròpies del càrrec. Les 
certificacions dels acords del Consell hauran de ser emeses amb aquestes mateixes 
signatures. 
 
Article 11  
Funcions 
 
11.1. Corresponen al Consell Rector les funcions següents: 
 
a) L'orientació general de les funcions del Consorci dins els objectius estatutaris i la 
consegüent aprovació d'un pla general i de plans plurianuals d'actuació, que han de 
ser reflectits al pressupost anual, que inclourà el pla d'inversions i els projectes 
d'obres, d'instal·lacions i de serveis, que també aprovarà. 
 
b) L'aprovació dels comptes anuals, que comprenen el balanç de situació a 31 de 
desembre, el compte de pèrdues i guanys i la memòria corresponent a l'exercici 
anterior. 
 
c) L'aprovació de la liquidació del pressupost anual. 
 
d) L'aprovació dels reglaments de règim interior, d'organització i de funcionament 

de les diverses activitats. 
 
e) L'aprovació de les condicions generals d'accés als llocs de treball i als càrrecs 

directius, règim de prestació de funcions, plantilles i remuneracions, i els 
convenis col·lectius de treball. 

 
f) El nomenament i la separació la gerència i la secretaria del Consorci. 

 
g) El nomenament i la separació dels càrrecs del Consorci, a proposta del/de la 

gerent, salvant el que preveu l'article 9. 
 
h) Els acords d'adquisició, d'alienació i de gravamen dels béns immobles i dels  

béns mobles consistents en aparells i instal·lacions que integren el seu 
patrimoni. 

 
i) Aprovar els projectes d'obres, instal·lacions i de serveis d'un termini d'execució 

superior al pressupost anual i el seu pla de finançament. 
 
j) Aprovar els convenis de col·laboració, els encàrrecs de gestió, els concerts 

amb el Servei Català de la Salut i qualsevol altre instrument jurídic que tingui 
per objecte la prestació de serveis amb altres entitats públiques o privades, i 



 

 

també els acords de participació que s'hi puguin establir. 
 
k) Acordar les operacions de crèdit. 

 
l) Aprovar les variacions pressupostàries que sobrepassin la xifra que el Consell 

mateix estableixi durant l'exercici. 
 
m) Exercir tota mena d'accions, d'excepcions, de recursos i de reclamacions 

judicials i administratives, en defensa dels drets i dels interessos del Consorci, 
sens perjudici de les facultats reconegudes a l'article 15.1.f). 

 
n) Fixar els criteris d'ordenació de pagaments i assignar les atribucions del 

president, del gerent i dels altres directius del Consorci en aquesta matèria. 
 
o) Ampliar les activitats del Consorci d'acord amb el que estableixen aquests 

Estatuts. 
 
p) Constituir comissions o comitès amb les funcions que els siguin encomanades 

específicament, en l'àmbit de les seves competències. 
 
q) Adoptar les disposicions i mesures adequades per a la millor organització i el 

millor funcionament del Consorci. 
 
r) Totes aquelles altres no atribuïdes expressament als restants òrgans del 

Consorci. 

 
11.2 El Consell podrà delegar les funcions que li són pròpies en els altres òrgans de 
govern del Consorci, en els seus òrgans directius o en les comissions o comitès que 
constitueixi a aquest efecte, llevat d'aquelles a què es refereix l'article 11.1, lletres 
a), b), c), e), j), k) i  n). 
 
Article 12 
Periodicitat de les sessions 
 
12.1. El Consell Rector es reunirà en sessió ordinària com a mínim vuit vegades 

l'any. 
 
12.2. El Consell Rector es reunirà en sessió extraordinària sempre que el convoqui 
el president o presidenta per iniciativa pròpia, o a petició d'una tercera part dels seus 
membres. 

Article 13 
Convocatòria i ordre del dia 
 
13.1. Les convocatòries de les reunions es faran per escrit amb l'ordre del dia 
corresponent, i seran notificades a cadascun dels membres amb una antelació 
mínima de cinc dies. 
 



 

 

La convocatòria s’ha de fer, preferentment, a través de mitjans electrònics i ha 
d’anar acompanyada de la documentació necessària per a la deliberació i adopció 
dels acords, sense perjudici que pugui estar disponible en un lloc web, d’acord amb 
el reglament que, a aquest efecte, aprovi el Consell Rector. 
 
13.2 En casos d'urgència, la convocatòria s’ha de fer, almenys, amb vint-i-quatre 
hores d'anticipació. En aquest cas, i una vegada considerat l'ordre del dia, el Consell 
Rector ha d'apreciar per majoria de dos terços del nombre legal de membres, 
l’existència de la urgència. Si no s’estimés l’existència de la urgència, s’ha de 
procedir a convocar la reunió del Consell d'acord amb el que estableix el paràgraf 
anterior. 
 
13.3 L'ordre del dia haurà de contenir tots els temes a tractar en les reunions que es 
convoquin. Fora d'aquest no es podran prendre acords vàlids, llevat que, a la reunió, 
hi  siguin presents tots els membres del Consell i es declari la urgència de 
l’assumpte amb el vot favorable de la majoria absoluta. 
 
Article 
14  
Adopció d'acords 
 
14.1 Els acords del Consell Rector s'adoptaran pel vot de la majoria dels membres 
que es trobin presents en el moment de la votació, sempre que aquests siguin 
almenys la meitat més un dels membres en exercici del càrrec i hagin estat tots 
convocats degudament. 
 
14.2. S'exceptuen del règim previst en l'apartat anterior els acords relatius a 
l'admissió de nous membres en el Consorci, a la creació d'organismes instrumentals 
i a la modificació dels seus Estatuts, que requeriran per a la seva vàlida adopció el 
vot favorable de les dues terceres parts dels membres del Consell en l'exercici del 
càrrec. 
 
14.3. Els acords d’admissió de nous membres, modificació d’estatuts així com 
l’acord de dissolució o liquidació del Consorci i qualssevol altres que comportin 
noves aportacions econòmiques requeriran, a més de la majoria qualificada a què 
es refereix l'apartat anterior, la ratificació de les entitats respectives que integren el 
Consorci. 
 
 
Secció 2 
 
De la presidència 
 
 
Article 15 Funcions 
 
15.1 Corresponen a la presidència del Consell Rector les funcions següents: 
 
a) Representar institucionalment el Consorci. 



 

 

 
b) Formar l'ordre del dia de les sessions del Consell. 
 
c) Convocar, presidir, suspendre i aixecar les sessions, dirigir les deliberacions i 
decidir els empats amb el seu vot de qualitat. 
 
d) Supervisar les activitats del Consorci i elevar al Consell la documentació i els 
informes que cregui oportuns. 
 
e) Dictar les disposicions particulars que siguin necessàries per al desplegament 
dels acords del Consell. 
 
f) Exercir en cas d'urgència, i donar-ne compte al Consell Rector en la primera 
reunió que celebri, les facultats de realitzar tota mena d'accions, excepcions, 
recursos i  reclamacions judicials i administratives en defensa dels drets i els 
interessos del Consorci. 
 
g) Aquelles altres que li siguin expressament encomanades o li delegui el Consell 
Rector d'entre les de naturalesa delegable. 
 
15.2 Serà també competència del president o presidenta del Consell, a proposta 

del/de la gerent: 
 
a) Elevar el projecte de pressupost anual i les seves modificacions als efectes de 
l'aprovació, si escau, pel Consell Rector. 
 
b) Formular al Consell les propostes dels reglaments de règim interior, d'organització 
i funcionament de les diverses activitats del Consorci. 
 
c) Constituir, amb caràcter temporal, comissions o comitès amb funcions 
específiques en l'àmbit de les seves competències, i adscriure-hi les persones que 
hagin d'integrar-los. 
 
d) Nomenar els càrrecs directius del Consorci, quan li ho delegui el Consell. 
 
 
Secció 3 
 
De les vice-presidències 
 
 
Article 16  
Funcions 
 
Els/Les vice-presidents/es supliran el president o presidenta i n'assumiran les 
funcions en  els casos de vacant, absència o malaltia. 
 
Exerciran, a més, les atribucions que el president o presidenta els/les delegui, amb 



 

 

l'autorització prèvia del Consell Rector. 
 
Secció 4 
De la gerència 
 
Article 17 
Nomenament i naturalesa del càrrec 
 
17.1. El Consell Rector podrà nomenar un/a gerent, que serà l'òrgan superior de 
gestió del Consorci. 
 
17.2. El/La gerent, si escau, com a càrrec d'alta direcció, mantindrà amb el Consorci 
una relació d'ocupació de naturalesa laboral i de caràcter especial, que es regirà pel 
contracte de treball pertinent i les disposicions que siguin d'aplicació. El/La gerent 
exercirà el seu càrrec amb dedicació exclusiva i restarà sotmès al règim 
d'incompatibilitats vigent. 
 
Article 18  
Funcions 
 
Corresponen al gerent les funcions següents: 

a) Representar administrativament el Consorci i relacionar-se com a gerent amb les 
administracions públiques, les institucions, les entitats i els particulars. 
 
b) Proposar al Consell Rector els programes, les estratègies i els plans plurianuals 
d'actuació del Consorci. 
 
c) Elaborar la proposta de pressupost anyal, d'acord amb els plans d'actuació 
aprovats. 
 
d) Executar i fer complir els acords del Consell Rector i les disposicions de la 
Presidència. 
 
e) Administrar el patrimoni i els béns del Consorci, en el marc de les facultats que li 
hagin estat conferides pel Consell Rector. 
 
f) Executar el pla d'inversions anual i exercir les facultats de contractació en matèria 
d'obres, instal·lacions, serveis i subministraments que li siguin delegables. 
 
g) Proposar el nomenament i cessament dels càrrecs del Consorci, salvant el que 
preveu l'article 9. 
 
h) D'acord amb els criteris del Consell Rector, contractar, sancionar, separar o 
rescindir les relacions de treball amb el personal fix, eventual, interí o de suplències, 
de caràcter laboral; aprovar els ascensos de categoria del personal fix de caràcter 
laboral i fixar les remuneracions, les funcions i els trasllats del personal d'acord amb 
els criteris o les instruccions que estableixi el Consell Rector. 
 



 

 

i) Ordenar els pagaments del Consorci, de conformitat amb les atribucions que li 
hagin estat assignades pel Consell Rector. 
 
j) Vetllar per la millora dels mètodes de treball i per la introducció de les innovacions 
tecnològiques adequades, i també per la conservació i el manteniment dels serveis, 
les instal·lacions i els equipaments. 
 
k) Preparar la documentació que, per mitjà del president, s'ha de sotmetre a la 
consideració del Consell Rector i informar de tot el necessari per al correcte exercici 
de les seves competències, particularment pel que fa a la confecció i el compliment 
del pressupost anual i els plans plurianuals d'actuació. 
 
l) Informar periòdicament sobre el funcionament i l'estat de la situació del Consorci. 
 
m) Presentar anualment al Consell Rector el balanç de situació i la memòria de 
l'exercici. 
 
n) Qualsevol altra funció que se li encomani expressament o li deleguin el Consell 
Rector o el president, en l'àmbit de les respectives competències. 
 
Capítol 3 
Règim patrimonial, financer, pressupostari i comptable 
 
Article 19  
Patrimoni 
 
1. Constitueixen el patrimoni del Consorci: 
 
a) Els béns i els drets que puguin aportar les entitats consorciades. 
 
b) Els béns i els drets que adquireixi o rebi per qualsevol títol. 
 
2. El patrimoni del Consorci quedarà reflectit en l'inventari corresponent, que 
revisarà i aprovarà anualment el Consell Rector. 
 
3. El règim patrimonial del Consorci és el que estableix la normativa de patrimoni de 
la Generalitat de Catalunya, administració a la qual està adscrit. 
 
Article 20  
Recursos 
 
1.El Consorci s’ha de finançar amb el rendiment dels serveis que presti; sense 
perjudici de les aportacions ordinàries que, si s’escau, pugui fer el Servei Català de 
la salut, atesa la condició de consorci sanitari, dels regulats en la disposició 
addicional única de la Llei 15/1997, de 25 de abril, sobre habilitació de noves formes 
de gestió del Sistema Nacional de Salut. 
 
2.D’acord amb el que estableix l’apartat 1, per a la realització dels seus objectius, el 



 

 

Consorci disposa dels recursos següents: 
 
a) Els rendiments dels serveis que presti. 
 
b) Les aportacions ordinàries que, si s’escau, pugui fer el Servei Català de la salut 
 
c) Les aportacions extraordinàries que, en el futur i de forma voluntària, pugin fer les 
entitats consorciades. 
 
d) Les subvencions,  ajuts o els donatius 
 
e) Els crèdits que s'obtinguin. 
Article 21 
Règim comptable i pressupostari 
 
21.1 El règim comptable i pressupostari, d’acord amb el que estableix la disposició 
addicional única de la Llei 15/1997, de 25 d’abril, sobre habilitació de noves fórmules 
de gestió, és l’establert per a l’administració a la qual està adscrit, sense perjudici de 
la subjecció a les previsions de la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat 
pressupostària i sostenibilitat financera. 
 
En tot cas, sempre i quan es compleixin els requisits establerts en l’article 68 de la 
Llei 7/2011, del 27 de juliol, de mesures fiscals i financeres, el Consorci gaudeix 
d’autonomia de gestió per a l'elaboració, aprovació i gestió dels pressupostos, així 
com per a l’aplicació del Pla general de comptabilitat establert pel Reial decret 
1514/2007, del 16 de novembre, o el que el substitueixi, sens perjudici de seguir els 
plans parcials que es dictin per raó del desplegament del dit reial decret, i per tal 
d’incorporar mecanismes de seguiment i control de l’execució de llur pressupost 
anual, del pla d’inversions anual i dels estats financers, mitjançant l’aprovació de 
bases d’execució del pressupost i altres instruments de gestió pressupostària. 
 
21.2 El Consell Rector ha d’aprovar el pressupost de l'exercici següent, abans del 
31 de desembre de cada any, i comprendrà la totalitat d'ingressos i despeses 
anuals. 
 
21.3 Els Comptes Anuals seran formulats pel/per la gerent dins del primer trimestre 
natural posterior a la data de tancament de l’exercici i inclourà els aspectes que en 
cada moment exigeixi la legislació en matèria de societats de capital (actualment 
Balanç, Compte de Pèrdues i Guanys, Estat de Canvis del Patrimoni Net, Estat de 
Fluxos d’Efectiu, la Memòria,  i l’Informe de Gestió). 
 
Addicionalment s’incorporarà la liquidació pressupostària de l’exercici que també 
serà sotmesa a verificació de l’òrgan responsable de l’auditoria. 
 
El Consell Rector haurà d’aprovar els Comptes Anuals durant el primer semestre del 
mateix exercici en que s’han formulat. 
 
21.4 El Consell Rector ha de decidir la destinació dels romanents de l'exercici, sense 



 

 

perjudici de les autoritzacions externes si aquestes fossin necessàries de 
conformitat amb la normativa vigent en cada moment. 
 
21.5 El sistema general de control econòmic i financer del Consorci s’instrumenta a 
través de l’auditoria dels comptes anuals, de la qual ha de ser responsable l’òrgan 
que tingui el control del Servei Català de la Salut. 
 
En tot cas, sempre i quan es compleixin els requisits establerts en l’article 68 de la 
Llei 7/2011, del 27 de juliol, de mesures fiscals i financeres, la supervisió i el control 
sobre l'activitat econòmica, financera i de gestió Consorci s’ha de portar a terme 
quan aquesta ha estat desenvolupada, pel sistema d'auditoria externa, amb caràcter 
anual, d'acord amb la normativa vigent. 
 
Capítol 4 
 
Règim de personal i de contractació 
 
Article 22 
 
Règim de personal 
 
22.1 El personal del Consorci és contractat i es regeix per les normes de dret 
laboral, així com per la resta de normativa d'ocupació pública que li sigui d'aplicació. 
 
Sens perjudici de l'anterior, les administracions públiques consorciades poden 
adscriure personal funcionari, laboral o estatutari, en comissió de serveis o en la 
situació que legalment correspongui. Aquest personal es regeix per les disposicions 
normatives que li siguin d'aplicació, respectivament i en cada moment, atenent la 
seva procedència i la naturalesa de la seva relació d'ocupació. 
 
22.2 La selecció del personal fix s'ha de dur a terme mitjançant una convocatòria 
pública, d'acord amb els principis d'igualtat, publicitat, mèrit i capacitat, així com a la 
resta de principis d'aplicació general, establerts a la normativa bàsica. 
 
22.3 El Consorci ha de disposar del personal necessari per al compliment de les 
seves funcions. El seu nombre, les categories i les funcions quedaran reflectides a 
la plantilla que aprovi anualment el Consell de Govern. 

Article 23 
Règim de contractació 
 
23.1 El règim jurídic aplicable a la contractació d’obres, instal·lacions, béns i serveis 
del Consorci és el que estableixi en cada moment l’àmbit subjectiu de la normativa 
de  contractes del sector públic així com la resta de normes estatals i autonòmiques 
que la despleguen, tenint actualment el Consorci la consideració de poder 
adjudicador  administració pública. 
 
23.2 La condició d’òrgan de contractació en els termes que s’incorporen al presents 
Estatuts corresponen al Consell Rector, sense perjudici que es pugui delegar 



 

 

segons els termes previstos en aquests estatuts, en altres òrgans o càrrecs del 
Consorci, les delegacions que s’efectuïn a la gerència, i la possibilitat de, en cada 
cas, delegar en d’altres òrgans o càrrecs del Consorci. 
 
23.3 El Consorci té la condició de mitjà propi instrumental i servei tècnic del Servei 
Català de la Salut, així com de l'Administració de la Generalitat de Catalunya i de les 
entitats amb la condició de poders adjudicadors que hi estiguin vinculades o en 
depenguin, a l’efecte del que estableixen els articles 4.1.n i 24.6 del text refós de la 
Llei de contractes del sector públic, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 3/2011, del 
14 de novembre. El Consorci reuneix igualment la condició de mitjà propi 
instrumental i servei tècnic de les administracions locals que l’integren: Ajuntament 
de Vilafranca del Penedès, Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, Ajuntament de Sant 
Pere de Ribes, Consell Comarcal de l’Alt Penedès i Consell Comarcal del Garraf. 
 
Les relacions del Consorci amb les administracions locals i els ens, entitats o 
departaments de la Generalitat dels quals és mitjà instrumental i servei tècnic no 
tenen naturalesa contractual i s'articulen mitjançant encàrrecs de gestió. 
 
23.4 El Consorci no pot participar en les licitacions públiques convocades per les 
administracions locals o pels ens, entitats o departaments de la Generalitat respecte 
dels quals té la condició de mitjà propi i servei tècnic. No obstant això, quan no hi 
concorri cap licitador pot encarregar-se al Consorci l'execució de l'activitat objecte de 
licitació pública. 
 
 
Capítol 5 
Separació i dissolució 
 
Article 24 
Separació de les entitats consorciades 
 
24.1. En el cas que alguna de les institucions que formen el Consorci resolgui 
separar-se'n, aquest pot continuar vigent, si així ho acorden les institucions restants. 
 
No obstant, un cop es faci efectiva la separació, el consorci ha de mantenir almenys 
2 membres, un dels quals ha de ser el Servei Català de la Salut, que tinguin la 
consideració d’administració o d’ens o organismes vinculats a una administració. 
 
24.2. El Consorci entrarà automàticament en dissolució en el cas que: 
 

a) resti integrat per menys de dos membres 
b) almenys un dels membres no sigui el Servei Català de la Salut. 

 
 
24.3 En tots els casos, per a la conformació de la voluntat de l'òrgan per determinar 
la continuïtat o dissolució del Consorci, s'ha de procedir d'acord amb la legislació 
vigent i en la forma que estableixen aquests Estatuts respecte a quòrums i 
requeriments. 



 

 

 
24.4 Els requisits per a la separació del Consorci són: 
 
a) Notificar formalment la decisió, davant el Consell Rector, amb un preavís d’un 

any. 
 
b) La institució que vulgui separar-se ha d'estar al corrent dels seus compromisos 

assumits anteriorment a la proposta. 
 
c) La institució que vulgui separar-se ha de garantir la liquidació de les obligacions 

aprovades fins al moment de la separació. 
 

24.5 En el cas que s'acordi la separació del Consorci, s'ha de procedir si s’escau, a 
la liquidació parcial dels drets, les obligacions i els béns propis del Consorci, així 
com a la reversió de les obres o de les instal·lacions existents a favor de les 
institucions Consorciades, d'acord amb les normes que estableix l'article següent. 
 
24.6 La impossibilitat legal sobrevinguda perquè alguna entitat pugui ésser entitat 
Consorciada, produirà efectes ex lege, sense necessitat del compliment dels 
requisits previs exigits i, sense perjudici, de reclamar a l’entitat separada, el 
compliment, en el seu cas, de les obligacions pendents. 
 

Article 25 Dissolució 

25.1. El Consorci es dissol en cas de concorre una de les causes de dissolució 
automàtica prevista en els Estatuts o en la normativa vigent en el seu moment o si 
materialment és impossible complir els seus objectius. Així mateix, es pot dissoldre a 
proposta unànime del Consell Rector, ratificada per totes les entitats integrants del 
Consorci. 
 
25. 2. En cas de dissolució automàtica o adopció d’un acord de dissolució s'ha de 
procedir a la liquidació dels béns, drets i obligacions del Consorci i a la reversió de les 
obres o les instal·lacions existents, segons les directius següents: 
 
a) El Consell Rector ha de procedir a designar una Comissió liquidadora, constituïda 
per tres pèrits de reconeguda solvència professional, no vinculats al Consorci en els 
cinc anys anteriors a la seva designació, els quals han de determinar la quota de 
liquidació que correspongui a cada membre del Consorci. 
 
b) En cap cas el procés de dissolució i de liquidació del Consorci no podrà suposar la 
paralització, la suspensió o la no prestació dels serveis assistencials, sanitaris, 
sociosanitaris, socials i docents, que porti a terme el Consorci. L'Administració de la 
Generalitat de Catalunya ha d'adoptar les mesures necessàries per tal de garantir la 
continuïtat del servei i les funcions, garantint també la continuïtat dels llocs de treball 
del personal del Consorci, sens perjudici de mantenir el caràcter autònom del 
Consorci fins que es dugui a terme la  liquidació dissolució formal. 
 



 

 

c) La liquidació s’ha d’ajustar al que estableix la normativa sobre règim jurídic dels 
Consorcis, i, en tot cas, es tindrà en compte el percentatge d’aportacions de les entitats 
participants. 
 
d) La constitució de la Comissió liquidadora no implicarà alteració en el funcionament 
dels òrgans del Consorci, llevat de les atribucions previstes pel Consell Rector com 
indelegables a l'article 11 d'aquests Estatuts, que requeriran la fiscalització i l'aprovació 
ulterior per part del Servei Català de la Salut. 
 



 

 

ANNEX 2 AL CONVENI REGULADOR DE LA CONSTITUCIÓ DEL CONSORCI 
SANITARI DE L’ALT PENEDÈS I EL GARRAF: BALANÇ DE SITUACIÓ 

 

 
BALANÇ DE SITUACIÓ         AGOST  2017  

    

COMPTES ACTIU 31/08/2017 2016 

  A. ACTIU NO CORRENT 36.000.393,10 
37.261.579,7

6 

  I. Immobilitzat intangible 30.355.981,35 
31.425.871,6

4 
206,(2806),(2906) 5. Aplicacions informàtiques 355.688,87 492.325,63 

208,(2808),(2908) 6. Altres immobilitzats 30.000.292,48 30.933.546,0
1 

  II. Immobilitzat material 5.044.445,90 5.235.742,27 
211,(2811),(2911) 2. Construccions 1.997.893,61 1.949.269,74 
212,(2812),(2912) 3. Instal·lacions tècniques i altres inst. 1.096.240,94 1.181.542,51 
213,(2813),(2913) 4. Maquinària 1.122.441,95 1.214.944,61 
214,(2814),(2914) 5. Utillatge 182.334,81 186.721,70 
215,(2815),(2915) 6. Mobiliari 588.710,48 639.219,32 
216,(2816),(2916) 7. Equips per a processaments d'informació 53.117,16 58.909,38 
217,(2817),(2917) 8. Elements de transport i altre immob. 3.706,95 5.135,01 

  V. Inversions financeres a llarg termini 599.965,85 599.965,85 
257,258,26 5. Altres actius financers 599.965,85 599.965,85 

  B. ACTIU CORRENT 10.368.591,67 
11.611.281,8

2 
  II. Existències 1.070.107,29 1.026.296,19 

31,32,(391),(392) 2. Primeres mateteries i altres 
aprovisionaments 1.070.107,29 1.026.296,19 

  
III. Deutors comercials i altres comptes a 
cobrar 

8.109.476,19 
10.387.682,2

9 

440,441,442,(447) 1. Usuaris i deutors per vendes i prestació 
de serveis 8.060.212,55 10.340.839,4

9 
445,446,449,(490) 4. Altres Deutors 0,00 0,00 

460,464,544 5. Personal 18.319,37 10.672,66 
4700,4707,4708,4

71,472,473 
7. Altres crèdits amb les Administracions 
Públiques 30.944,27 36.170,14 

  IV. Inversions en empreses del grup C/T 42.239,00 116.344,00 
532 2. Crèdits a empreses 42.239,00 116.344,00 

480,567 VI. Periodificacions a curt termini 0,00 0,00 

  
VII. Efectiu i altres actius líquids 
equivalents 

1.146.769,19 80.959,34 

548,570,572 1. Tresoreria 1.146.769,19 80.959,34 
 

  
 

TOTAL ACTIU 46.368.984,77 
48.872.861,5

8 

 0,00 0,00 
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ANNEX 3 AL CONVENI REGULADOR DE LA CONSTITUCIÓ DEL CONSORCI 
SANITARI DE L’ALT PENEDÈS I EL GARRAF: INVENTARI DE BÉNS I DRETS 
OBJECTE DE SUBROGACIÓ 

 
 

(Acord específic en relació a l’Annex 3: atès el volum quantitatiu de l’inventari, les 
parts accepten expressament reproduir la informació en un arxiu informàtic, del qual 
se’n fan ... còpies en suport de CD, i a les quals atribueixen les funcions d’Annex 3 a 
efectes de deixar constància de les dades vigents, conegudes i consensuades entre 
les parts en aquest àmbit en el moment de la transformació del Consorci, 
corresponent-ne la custòdia a cadascuna d’elles de forma conjunta amb la resta del 
conveni). 
 

 
ANNEX 4 AL CONVENI REGULADOR DE LA CONSTITUCIÓ DEL CONSORCI 
SANITARI DE L’ALT PENEDÈS I EL GARRAF: RELACIÓ DE PERSONAL 
LABORAL DEL CSG OBJECTE DE SUBROGACIÓ  

 
Apartat 1: Personal laboral 
 
Apartat 2: Personal intern resident 
 
(Acord específic: atès el volum quantitatiu pròpia del personal implicat, les parts 
accepten expressament reproduir la informació en un arxiu informàtic, del qual se’n 
fan ... còpies en suport de CD, i a les quals atribueixen les funcions d’Annex 4 a 
efectes de deixar constància de les dades vigents, conegudes i consensuades entre 
les parts en aquest àmbit en el moment de la transformació del Consorci, 
corresponent-ne la custòdia a cadascuna d’elles de forma conjunta amb la resta del 
conveni). 
 
 
ANNEX 5 AL CONVENI REGULADOR DE LA CONSTITUCIÓ DEL CONSORCI 
SANITARI DE L’ALT PENEDÈS I EL GARRAF: RELACIÓ DE NEGOCIS JURÍDICS 
DEL CSG OBJECTE DE SUBROGACIÓ (NO PATRIMONIALS) 
 
(Acord específic: atès el volum quantitatiu pròpia del personal implicat, les parts 
accepten expressament reproduir la informació en un arxiu informàtic, del qual se’n 
fan ... còpies en suport de CD, i a les quals atribueixen les funcions d’Annex 4 a 
efectes de deixar constància de les dades vigents, conegudes i consensuades entre 
les parts en aquest àmbit en el moment de la transformació del Consorci, 
corresponent-ne la custòdia a cadascuna d’elles de forma conjunta amb la resta del 
conveni). 
 

ANNEX 6 AL CONVENI REGULADOR DE LA CONSTITUCIÓ DEL CONSORCI 
SANITARI DE L’ALT PENEDÈS I EL GARRAF: RELACIÓ DE LES 
PARTICIPACIONS EN D’ALTRES RELACIONS JURÍDIQUES DEL CSG OBJECTE 
DE SUBROGACIÓ 



 

 

 

El Consorci Sanitari del Garraf participa jurídicament de les següents entitats: 
 

� Consorci Laboratori Intercomarcal de l’Alt Penedès, l’Anoia i el Garraf. 
� Mancomunitat Sanitària de Prevenció. 

 

CINQUÈ. FACULTAR a la presidència del Consell perquè el dia abans de la 
integració formal dels dos consells regularitzi i aprovi  en aqueixa data als annexos 
dels 2 al 6 abans esmentats. 
 
SISÈ. Publicar aquests acords a efectes d’informació pública pel període de 30 dies 
al BOP, al DOGC, i al tauler d’anuncis del Consorci.  
 
SETÈ. Considerat aprovat definitivament aquest acord si durant el període 
d’exposició al públic no es presenta cap al.legació o reclamació. 
 
VUITÈ. Notificar el present acord a totes les entitats consorciades als efectes de 
ratificar-lo als seus òrgans competents; requerint-los perquè portin una vegada 
complimentada l’acord corresponent la certificació acreditativa de la seva aprovació 
definitiva." 
 
 

ANNEX 2 (de l'acord plenari) 
 

ESTATUTS DEL CONSORCI SANITARI ALT PENEDÈS I GARRAF 
 
 

Capítol  1 
Disposicions generals 

 
Article 1 
Entitats que integren el Consorci 
 
1.1 La denominació de Consorci Sanitari de l'Alt Penedès i Garraf es constitueix un 
Consorci en el qual participen el Servei Català de la Salut, el Consell Comarcal de 
l'Alt Penedès, el Consell Comarcal del Garraf, l’Ajuntament de Vilafranca del 
Penedès, l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú i l'Ajuntament Sant Pere de Ribes que 
resta adscrit a l’Administració de la Generalitat de Catalunya, mitjançant el Servei 
Català  de la Salut. 
 
1.2. El nombre de membres del Consorci podrà ser ampliat amb l'admissió d'entitats 
públiques que vulguin col·laborar amb les finalitats del Consorci, efectuar les 
aportacions o prestar els serveis que en constitueixen l'objectiu. L'acord d'admissió 
de nous socis requerirà la majoria que preveu l'article 14.2 d'aquests Estatuts i 
comportarà l'establiment del seu percentatge de participació. 
 
 



 

 

Article 2 
Objectiu i finalitats 
 
2.1. L'objectiu del Consorci és l'execució d'activitats hospitalàries, assistencials, 
preventives, rehabilitadores, docents i d'investigació al servei de la població resident 
en l'àmbit sanitari de les comarques de l'Alt Penedès i el Garraf, amb les seves 
àrees sanitàries d'influència. 
 
2.2. Seran finalitats específiques del Consorci: 
 

2.2.1. L'assistència hospitalària integrada, vinculada a la xarxa d'assistència 
primària i coordinada amb altres nivells sociosanitaris. 

 
2.2.2. La prestació de serveis d'atenció primària de salut. 

 
2.2.3. La prestació de serveis d'atenció sociosanitària i de serveis socials. 

 
2.2.4. La participació en la promoció de campanyes o tasques de medicina 

preventiva. 
 

2.2.5. Proporcionar serveis de rehabilitació. 
 

2.2.6. La docència, relacionada amb la sanitat i, en general, en matèria de salut 
física i mental. 

2.2.7. Les activitats d'investigació, estudi i divulgació, relacionades amb la 
sanitat i les ciències de la salut. 

 
2.2.8. Totes les que estiguin directament o indirectament relacionades amb les 

finalitats esmentades anteriorment i que acordi el Consell Rector. 
 
2.3 Les esmentades finalitats les podrà portar a terme el mateix Consorci 
directament o cedint la gestió a d'altres entitats externes. 
 
Article 3  
Règim jurídic 
 
El Consorci regulat en aquests Estatuts té la consideració de consorci sanitari i està 
subjecte al règim jurídic establert en la disposició addicional única de la Llei 
15/1997, de 25 d’abril, sobre habilitació de noves fórmules de gestió. 
 
Article 4 
Personalitat i capacitat jurídica 
 
Aquest Consorci és una entitat jurídica pública, de naturalesa institucional i de base 
associativa, dotada de personalitat jurídica plena i independent de la dels seus 
membres, amb tota la capacitat jurídica de dret públic i privat que requereixi per la 
realització de les seves finalitats. 
 



 

 

En conseqüència, el Consorci, per mitjà dels seus òrgans representatius, podrà 
adquirir, posseir, reivindicar, permutar, gravar i alienar tota mena de béns, excepte 
els de domini públic adscrits al Servei Català de la Salut i afectes als serveis que 
presta el Consorci,  signar contractes, assumir obligacions, interposar recursos i 
exercir les accions previstes en les lleis. 
 
Article 5  
Domicili 
 
El Consorci tindrà el seu domicili a l'avinguda de l'Espirall, s/n, 08720 Vilafranca del  
Penedès. Això no obstant, per acord del Consell Rector, aquest domicili podrà ser 
canviat. 
 
Article 6 
Dels drets dels beneficiaris o usuaris 
 
Es respectaran en tot moment els drets dels beneficiaris o usuaris dels serveis 
sanitaris que presti el Consorci i en particular els drets del malalt. 
 

Capítol 2 
Govern i Gestió del Consorci 

 
Article 7 
Òrgans de Govern i Gestió 
 
7.1 El govern del Consorci correspon als òrgans següents: 
 
a) El Consell Rector. 
b) El/La president/a. 
c) Els/Les vice-presidents/es. 
 
7.2. L’òrgan superior de gestió és la gerència. 
 
Secció 1 
Del Consell Rector 
 
Article 8  
Composició 

8.1 El Consell Rector, òrgan superior del Consorci, està format pels membres 
següents, nomenats i substituïts lliurement per les entitats consorciades: 

 
a) Set representants del Servei Català de la Salut, nomenats pel conseller o 
consellera del departament competent en matèria de salut, a proposta del director o 
directora del Servei Català de la Salut. 
 
b) Dos representants de l’Ajuntament Vilafranca del Penedès 
 
c) Un representant de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. 



 

 

 
d) Un representant de l'Ajuntament de Sant Pere de Ribes. 
 
e) Un representant del Consell Comarcal de l'Alt Penedès. 
 
f) Un representant del Consell Comarcal del Garraf. 
 
Els representants l'Ajuntament de Vilafranca del Penedès, de l’Ajuntament de 
Vilanova i la Geltrú, de l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes, del Consell Comarcal 
de l'Alt Penedès i del Consell Comarcal del Garraf seran designats pels seus òrgans 
de govern respectius. 
 

8.2 Assistiran a les sessions del Consell Rector, amb veu però sense vot, el/la 
secretari/tària i el/la gerent del Consorci, llevat que el/la secretari/tària sigui membre 
del Consell, supòsit en què hi assistirà amb veu i vot. 
 
8.3 En el cas que s'ampliï el Consorci per l'admissió de noves entitats, en l'acord 
corresponent del Consell figurarà la nova composició del Consell Rector, el nombre 
de membres que s'assigna a cadascuna de les noves entitats i la possible variació 
dels atribuïts a les entitats ja integrades. En tot cas, el Servei Català de la Salut ha 
de tenir la majoria absoluta dels membres del Consell Rector. 

Article 9 
Càrrecs unipersonals 
 
9.1 Serà president o presidenta del Consell Rector un dels seus membres, nomenat 
pel conseller o consellera del departament competent en matèria de salut, a 
proposta  del director o directora del Servei Català de la Salut. 
 
9.2 Seran vice-presidents/es del Consell Rector dos dels seus membres designats 
pel propi Consell Rector d’entre els membres nomenats per part de les 
administracions locals participants al Consorci. Un en representació de la comarca 
de l’Alt Penedès i l’altre en representació de la comarca del Garraf. 
 
9.3 Els càrrecs de president i vice-president del Consell tindran una durada de 
quatre anys, si bé podran ser reelegits indefinidament per l'òrgan que hagi de 
nomenar-los per iguals períodes de temps. 

Article 10 
Secretari o secretària 
 
10.1 El Consell Rector designarà un secretari o secretària, que podrà ser membre o 
no del Consell, per un període de quatre anys, reelegible indefinidament per 
períodes de temps iguals. 
 
10.2 Correspon al secretari o secretària estendre acta dels acords presos a les 
reunions del Consell, la qual, degudament signada per ell o ella mateix i amb el vist-
i-plau del president o presidenta, serà transcrita al llibre que s'habiliti a aquest 
efecte, com també totes aquelles altres funcions que siguin pròpies del càrrec. Les 



 

 

certificacions dels acords del Consell hauran de ser emeses amb aquestes mateixes 
signatures. 
 
Article 11 
Funcions 
 
11.1 Corresponen al Consell Rector les funcions següents: 
 

a)  L'orientació general de les funcions del Consorci dins els objectius estatutaris i 
la consegüent aprovació d'un pla general i de plans plurianuals d'actuació, que 
han de ser reflectits al pressupost anual, que inclourà el pla d'inversions i els 
projectes d'obres, d'instal·lacions i de serveis, que també aprovarà. 

 
b)  L'aprovació dels comptes anuals, que comprenen el balanç de situació a 31 de 

desembre, el compte de pèrdues i guanys i la memòria corresponent a l'exercici 
anterior. 

 
c)  L'aprovació de la liquidació del pressupost anual. 
 
d) L'aprovació dels reglaments de règim interior, d'organització i de funcionament 

de les diverses activitats. 
 
e) L'aprovació de les condicions generals d'accés als llocs de treball i als càrrecs 

directius, règim de prestació de funcions, plantilles i remuneracions, i els 
convenis col·lectius de treball. 

 
f) El nomenament i la separació la gerència i la secretaria del Consorci. 

 
g) El nomenament i la separació dels càrrecs del Consorci, a proposta del/de la 

gerent, salvant el que preveu l'article 9. 
 
h) Els acords d'adquisició, d'alienació i de gravamen dels béns immobles i dels  

béns mobles consistents en aparells i instal·lacions que integren el seu 
patrimoni. 

 
i) Aprovar els projectes d'obres, instal·lacions i de serveis d'un termini d'execució 

superior al pressupost anual i el seu pla de finançament. 
 

j)  Aprovar els convenis de col·laboració, els encàrrecs de gestió, els concerts 
amb el Servei Català de la Salut i qualsevol altre instrument jurídic que tingui 
per objecte la prestació de serveis amb altres entitats públiques o privades, i 
també els acords de participació que s'hi puguin establir. 

 
k)  Acordar les operacions de crèdit. 

 
l)  Aprovar les variacions pressupostàries que sobrepassin la xifra que el Consell 

mateix estableixi durant l'exercici. 
 



 

 

m)  Exercir tota mena d'accions, d'excepcions, de recursos i de reclamacions 
judicials i administratives, en defensa dels drets i dels interessos del Consorci, 
sens perjudici de les facultats reconegudes a l'article 15.1.f). 

 
n)  Fixar els criteris d'ordenació de pagaments i assignar les atribucions del 

president, del gerent i dels altres directius del Consorci en aquesta matèria. 
 

o)  Ampliar les activitats del Consorci d'acord amb el que estableixen aquests 
Estatuts. 

 
p)  Constituir comissions o comitès amb les funcions que els siguin encomanades 

específicament, en l'àmbit de les seves competències. 
 

q)  Adoptar les disposicions i mesures adequades per a la millor organització i el 
millor funcionament del Consorci. 

 
r)  Totes aquelles altres no atribuïdes expressament als restants òrgans del 

Consorci. 
 
11.2. El Consell podrà delegar les funcions que li són pròpies en els altres òrgans de 
govern del Consorci, en els seus òrgans directius o en les comissions o comitès que 
constitueixi a aquest efecte, llevat d'aquelles a què es refereix l'article 11.1, lletres 
a), b), c), e), j), k) i  n). 
 
Article 12 
Periodicitat de les sessions 
 
12.1 El Consell Rector es reunirà en sessió ordinària com a mínim vuit vegades 

l'any. 
 
12.2 El Consell Rector es reunirà en sessió extraordinària sempre que el convoqui el 
president o presidenta per iniciativa pròpia, o a petició d'una tercera part dels seus 
membres. 
 
Article 13 
Convocatòria i ordre del dia 
 
13.1 Les convocatòries de les reunions es faran per escrit amb l'ordre del dia 
corresponent, i seran notificades a cadascun dels membres amb una antelació 
mínima de cinc dies. 
 
La convocatòria s’ha de fer, preferentment, a través de mitjans electrònics i ha 
d’anar acompanyada de la documentació necessària per a la deliberació i adopció 
dels acords, sense perjudici que pugui estar disponible en un lloc web, d’acord amb 
el reglament que, a aquest efecte, aprovi el Consell Rector. 
 
13.2 En casos d'urgència, la convocatòria s’ha de fer, almenys, amb vint-i-quatre 
hores d'anticipació. En aquest cas, i una vegada considerat l'ordre del dia, el Consell 



 

 

Rector ha d'apreciar per majoria de dos terços del nombre legal de membres, 
l’existència de la urgència. Si no s’estimés l’existència de la urgència, s’ha de 
procedir a convocar la reunió del Consell d'acord amb el que estableix el paràgraf 
anterior. 
 
13.3 L'ordre del dia haurà de contenir tots els temes a tractar en les reunions que es 
convoquin. Fora d'aquest no es podran prendre acords vàlids, llevat que, a la reunió, 
hi  siguin presents tots els membres del Consell i es declari la urgència de 
l’assumpte amb el vot favorable de la majoria absoluta. 
 
Article 14  
Adopció d'acords 
 
14.1 Els acords del Consell Rector s'adoptaran pel vot de la majoria dels membres 
que es trobin presents en el moment de la votació, sempre que aquests siguin 
almenys la meitat més un dels membres en exercici del càrrec i hagin estat tots 
convocats degudament. 
 
14.2 S'exceptuen del règim previst en l'apartat anterior els acords relatius a 
l'admissió de nous membres en el Consorci, a la creació d'organismes instrumentals 
i a la modificació dels seus Estatuts, que requeriran per a la seva vàlida adopció el 
vot favorable de les dues terceres parts dels membres del Consell en l'exercici del 
càrrec. 
 
14.3 Els acords d’admissió de nous membres, modificació d’estatuts així com l’acord 
de dissolució o liquidació del Consorci i qualssevol altres que comportin noves 
aportacions econòmiques requeriran, a més de la majoria qualificada a què es 
refereix l'apartat anterior, la ratificació de les entitats respectives que integren el 
Consorci. 
 
 
Secció 2 
De la presidència 
 
Article 15  
Funcions 
 
15.1 Corresponen a la presidència del Consell Rector les funcions següents: 
 
a) Representar institucionalment el Consorci. 
b) Formar l'ordre del dia de les sessions del Consell. 
c) Convocar, presidir, suspendre i aixecar les sessions, dirigir les deliberacions i 

decidir els empats amb el seu vot de qualitat. 
d) Supervisar les activitats del Consorci i elevar al Consell la documentació i els 

informes que cregui oportuns. 
e) Dictar les disposicions particulars que siguin necessàries per al desplegament 

dels acords del Consell. 
f) Exercir en cas d'urgència, i donar-ne compte al Consell Rector en la primera 



 

 

reunió que celebri, les facultats de realitzar tota mena d'accions, excepcions, 
recursos i  reclamacions judicials i administratives en defensa dels drets i els 
interessos del Consorci. 

g) Aquelles altres que li siguin expressament encomanades o li delegui el Consell 
Rector d'entre les de naturalesa delegable. 

 
15.2  Serà també competència del president o presidenta del Consell, a proposta 
del/de la gerent: 
 
a) Elevar el projecte de pressupost anual i les seves modificacions als efectes de 
l'aprovació, si escau, pel Consell Rector. 

b) Formular al Consell les propostes dels reglaments de règim interior, d'organització 
i funcionament de les diverses activitats del Consorci. 
 
c) Constituir, amb caràcter temporal, comissions o comitès amb funcions 
específiques en l'àmbit de les seves competències, i adscriure-hi les persones que 
hagin d'integrar-los. 
 
d) Nomenar els càrrecs directius del Consorci, quan li ho delegui el Consell. 
 
Secció 3 
De les vice-presidències 
 
Article 16 Funcions 
 
Els/Les vice-presidents/es supliran el president o presidenta i n'assumiran les 
funcions en  els casos de vacant, absència o malaltia. 
 
Exerciran, a més, les atribucions que el president o presidenta els/les delegui, amb 
l'autorització prèvia del Consell Rector. 
 
 
Secció 4 
De la gerència 
 
Article 17 
Nomenament i naturalesa del càrrec 
 
17.1. El Consell Rector podrà nomenar un/a gerent, que serà l'òrgan superior de 

gestió del Consorci. 
 
17.2  El/La gerent, si escau, com a càrrec d'alta direcció, mantindrà amb el Consorci 

una relació d'ocupació de naturalesa laboral i de caràcter especial, que es regirà 
pel contracte de treball pertinent i les disposicions que siguin d'aplicació. El/La 
gerent exercirà el seu càrrec amb dedicació exclusiva i restarà sotmès al règim 
d'incompatibilitats vigent. 

 
 



 

 

Article 18  
Funcions 
 
Corresponen al gerent les funcions següents: 

a) Representar administrativament el Consorci i relacionar-se com a gerent amb 
les administracions públiques, les institucions, les entitats i els particulars. 

b) Proposar al Consell Rector els programes, les estratègies i els plans 
plurianuals d'actuació del Consorci. 

c) Elaborar la proposta de pressupost anyal, d'acord amb els plans d'actuació 
aprovats. 

d) Executar i fer complir els acords del Consell Rector i les disposicions de la 
Presidència. 

e) Administrar el patrimoni i els béns del Consorci, en el marc de les facultats 
que li hagin estat conferides pel Consell Rector. 

f) Executar el pla d'inversions anual i exercir les facultats de contractació en 
matèria d'obres, instal·lacions, serveis i subministraments que li siguin 
delegables. 

g) Proposar el nomenament i cessament dels càrrecs del Consorci, salvant el 
que preveu l'article 9. 

h) D'acord amb els criteris del Consell Rector, contractar, sancionar, separar o 
rescindir les relacions de treball amb el personal fix, eventual, interí o de 
suplències, de caràcter laboral; aprovar els ascensos de categoria del 
personal fix de caràcter laboral i fixar les remuneracions, les funcions i els 
trasllats del personal d'acord amb els criteris o les instruccions que estableixi 
el Consell Rector. 

i) Ordenar els pagaments del Consorci, de conformitat amb les atribucions que 
li hagin estat assignades pel Consell Rector. 

j) Vetllar per la millora dels mètodes de treball i per la introducció de les 
innovacions tecnològiques adequades, i també per la conservació i el 
manteniment dels serveis, les instal·lacions i els equipaments. 

k) Preparar la documentació que, per mitjà del president, s'ha de sotmetre a la 
consideració del Consell Rector i informar de tot el necessari per al correcte 
exercici de les seves competències, particularment pel que fa a la confecció i 
el compliment del pressupost anual i els plans plurianuals d'actuació. 

l) Informar periòdicament sobre el funcionament i l'estat de la situació del 
Consorci. 

m) Presentar anualment al Consell Rector el balanç de situació i la memòria de 
l'exercici. 

n) Qualsevol altra funció que se li encomani expressament o li deleguin el 
Consell Rector o el president, en l'àmbit de les respectives competències. 

 
 

 



 

 

Capítol 3 
Règim patrimonial, financer, pressupostari i comptable 

 
Article 19  
Patrimoni 
 
1. Constitueixen el patrimoni del Consorci: 
 
a) Els béns i els drets que puguin aportar les entitats consorciades. 

 
b) Els béns i els drets que adquireixi o rebi per qualsevol títol. 

 
 
2. El patrimoni del Consorci quedarà reflectit en l'inventari corresponent, que 
revisarà i aprovarà anualment el Consell Rector. 
 
3. El règim patrimonial del Consorci és el que estableix la normativa de patrimoni de 
la Generalitat de Catalunya, administració a la qual està adscrit. 
 
Article 20  
Recursos 
 
1. El Consorci s’ha de finançar amb el rendiment dels serveis que presti; sense 
perjudici de les aportacions ordinàries que, si s’escau, pugui fer el Servei Català de 
la salut, atesa la condició de consorci sanitari, dels regulats en la disposició 
addicional única de la Llei 15/1997, de 25 de abril, sobre habilitació de noves formes 
de gestió del Sistema Nacional de Salut. 
 
2. D’acord amb el que estableix l’apartat 1, per a la realització dels seus objectius, el 
Consorci disposa dels recursos següents: 
 
a) Els rendiments dels serveis que presti. 
 
b) Les aportacions ordinàries que, si s’escau, pugui fer el Servei Català de la salut. 
 
c) Les aportacions extraordinàries que, en el futur i de forma voluntària, pugin fer les 
entitats consorciades. 
 
d) Les subvencions,  ajuts o els donatius 
 
e) Els crèdits que s'obtinguin. 
 
Article 21 
Règim comptable i pressupostari 
 
21.1. El règim comptable i pressupostari, d’acord amb el que estableix la disposició 
addicional única de la Llei 15/1997, de 25 d’abril, sobre habilitació de noves fórmules 
de gestió, és l’establert per a l’administració a la qual està adscrit, sense perjudici de 



 

 

la subjecció a les previsions de la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat 
pressupostària i sostenibilitat financera. 
 
En tot cas, sempre i quan es compleixin els requisits establerts en l’article 68 de la 
Llei 7/2011, del 27 de juliol, de mesures fiscals i financeres, el Consorci gaudeix 
d’autonomia de gestió per a l'elaboració, aprovació i gestió dels pressupostos, així 
com per a l’aplicació del Pla general de comptabilitat establert pel Reial decret 
1514/2007, del 16 de novembre, o el que el substitueixi, sens perjudici de seguir els 
plans parcials que es dictin per raó del desplegament del dit reial decret, i per tal 
d’incorporar mecanismes de seguiment i control de l’execució de llur pressupost 
anual, del pla d’inversions anual i dels estats financers, mitjançant l’aprovació de 
bases d’execució del pressupost i altres instruments de gestió pressupostària. 
 
21.2. El Consell Rector ha d’aprovar el pressupost de l'exercici següent, abans del 
31 de desembre de cada any, i comprendrà la totalitat d'ingressos i despeses 
anuals. 
 
21.3. Els Comptes Anuals seran formulats pel/per la gerent dins del primer trimestre 
natural posterior a la data de tancament de l’exercici i inclourà els aspectes que en 
cada moment exigeixi la legislació en matèria de societats de capital (actualment 
Balanç, Compte de Pèrdues i Guanys, Estat de Canvis del Patrimoni Net, Estat de 
Fluxos d’Efectiu, la Memòria,  i l’Informe de Gestió). 
 
Addicionalment s’incorporarà la liquidació pressupostaria de l’exercici que també 
serà sotmesa a verificació de l’òrgan responsable de l’auditoria. 
 
El Consell Rector haurà d’aprovar els Comptes Anuals durant el primer semestre del 
mateix exercici en que s’han formulat. 
 
21.4 El Consell Rector ha de decidir la destinació dels romanents de l'exercici, sense 
perjudici de les autoritzacions externes si aquestes fossin necessàries de 
conformitat amb la normativa vigent en cada moment. 
 
21.5 El sistema general de control econòmic i financer del Consorci s’instrumenta a 
través de l’auditoria dels comptes anuals, de la qual ha de ser responsable l’òrgan 
que tingui el control del Servei Català de la Salut. 
 
En tot cas, sempre i quan es compleixin els requisits establerts en l’article 68 de la 
Llei 7/2011, del 27 de juliol, de mesures fiscals i financeres, la supervisió i el control 
sobre l'activitat econòmica, financera i de gestió Consorci s’ha de portar a terme 
quan aquesta ha estat desenvolupada, pel sistema d'auditoria externa, amb caràcter 
anual, d'acord amb la normativa vigent. 
 
 



 

 

Capítol 4 
Règim de personal i de contractació 

Article 22 
Règim de personal 
 
22.1 El personal del Consorci és contractat i es regeix per les normes de dret 
laboral, així com per la resta de normativa d'ocupació pública que li sigui d'aplicació. 
 
Sens perjudici de l'anterior, les administracions públiques consorciades poden 
adscriure personal funcionari, laboral o estatutari, en comissió de serveis o en la 
situació que legalment correspongui. Aquest personal es regeix per les disposicions 
normatives que li siguin d'aplicació, respectivament i en cada moment, atenent la 
seva procedència i la naturalesa de la seva relació d'ocupació. 
 
22.2. La selecció del personal fix s'ha de dur a terme mitjançant una convocatòria 
pública, d'acord amb els principis d'igualtat, publicitat, mèrit i capacitat, així com a la 
resta de principis d'aplicació general, establerts a la normativa bàsica. 
 
22.3 El Consorci ha de disposar del personal necessari per al compliment de les 
seves funcions. El seu nombre, les categories i les funcions quedaran reflectides a 
la plantilla que aprovi anualment el Consell de Govern. 
 
Article 23 
Règim de contractació 
 
23.1 El règim jurídic aplicable a la contractació d’obres, instal·lacions, bens i serveis 
del Consorci és el que estableixi en cada moment l’àmbit subjectiu de la normativa 
de  contractes del sector públic així com la resta de normes estatals i autonòmiques 
que la despleguen, tenint actualment el Consorci la consideració de poder 
adjudicador  administració pública. 
 
23.2 La condició d’òrgan de contractació en els termes que s’incorporen al presents 
Estatuts corresponen al Consell Rector, sense perjudici que es pugui delegar 
segons els termes previstos a aquests estatuts, en altres òrgans o càrrecs del 
Consorci, les delegacions que s’efectuïn a la gerència, i la possibilitat de, en cada 
cas, delegar en d’altres òrgans o càrrecs del Consorci. 
 
23.3 El Consorci té la condició de mitjà propi instrumental i servei tècnic de Servei 
Català de la Salut, així com de l'Administració de la Generalitat de Catalunya i de les 
entitats amb la condició de poders adjudicadors que hi estiguin vinculades o en 
depenguin, a l’efecte del que estableixen els articles 4.1.n i 24.6 del text refós de la 
Llei de contractes del sector públic, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 3/2011, del 
14 de novembre. El Consorci reuneix igualment la condició de mitjà propi 
instrumental i servei tècnic de les administracions  local que l’integren: Ajuntament 
de Vilafranca del Penedès, Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, Ajuntament de Sant 
Pere de Ribes, Consell Comarcal de l’Alt Penedès i Consell Comarcal del Garraf. 
 
Les relacions del Consorci amb les administracions locals i els ens, entitats o 



 

 

departaments de la Generalitat dels quals és mitjà instrumental i servei tècnic no 
tenen naturalesa contractual i s'articulen mitjançant encàrrecs de gestió. 
 
23.4. El Consorci no pot participar en les licitacions públiques convocades per les 
administracions locals o pels ens, entitats o departaments de la Generalitat respecte 
dels quals té la condició de mitjà propi i servei tècnic. No obstant això, quan no hi 
concorri cap licitador pot encarregar-se al Consorci l'execució de l'activitat objecte de 
licitació pública. 

 

Capítol 5 
Separació i dissolució 

Article 24 
Separació de les entitats consorciades 
 
24.1. En el cas que alguna de les institucions que formen el Consorci resolgui 
separar-se'n, aquest pot continuar vigent, si així ho acorden les institucions restants. 
 
No obstant, un cop es faci efectiva la separació, el consorci ha de mantenir almenys 
2 membres, un dels quals ha de ser el Servei Català de la Salut, que tinguin la 
consideració d’administració o d’ens o organismes vinculats a una administració. 
 
24.2. El Consorci entrarà automàticament en dissolució en el cas que: 
 
a) resti integrat per menys de dos membres 

 
b) almenys un dels membres no sigui el Servei Català de la Salut. 

 
24.3 En tots els casos, per a la conformació de la voluntat de l'òrgan per determinar 
la continuïtat o dissolució del Consorci, s'ha de procedir d'acord amb la legislació 
vigent i en la forma que estableixen aquests Estatuts respecte a quòrums i 
requeriments. 
 
24.4 Els requisits per a la separació del Consorci són: 
 
a) Notificar formalment la decisió, davant el Consell Rector, amb un preavís d’un 

any. 
 
b) La institució que vulgui separar-se ha d'estar al corrent dels seus compromisos 

assumits anteriorment a la proposta. 
 

c) La institució que vulgui separar-se ha de garantir la liquidació de les obligacions 
aprovades fins al moment de la separació. 

 
24.5 En el cas que s'acordi la separació del Consorci, s'ha de procedir si s’escau, a 
la liquidació parcial dels drets, les obligacions i els béns propis del Consorci, així 
com a la reversió de les obres o de les instal·lacions existents a favor de les 



 

 

institucions Consorciades, d'acord amb les normes que estableix l'article següent. 
 
24.6. La impossibilitat legal sobrevinguda perquè alguna entitat pugui esser entitat 
Consorciada, produirà efectes ex lege, sense necessitat del compliment dels 
requisits previs exigits i, sense perjudici, de reclamar a l’entitat separada, el 
compliment, en el seu cas, de les obligacions pendents. 
 
Article 25  
Dissolució 
 
25.1 El Consorci es dissol en cas de concorre una de les causes de dissolució 
automàtica prevista en els Estatuts o en la normativa vigent en el seu moment o si 
materialment és impossible complir els seus objectius. Així mateix, es pot dissoldre a 
proposta unànime del Consell Rector, ratificada per totes les entitats integrants del 
Consorci. 
 
25. 2. En cas de dissolució automàtica o adopció d’un acord de dissolució s'ha de 
procedir a la liquidació dels béns, drets i obligacions del Consorci i a la reversió de les 
obres o les instal·lacions existents, segons les directius següents: 
 
a) El Consell Rector ha de procedir a designar una Comissió liquidadora, constituïda 
per tres pèrits de reconeguda solvència professional, no vinculats al Consorci en els 
cinc anys anteriors a la seva designació, els quals han de determinar la quota de 
liquidació que correspongui a cada membre del Consorci. 
 
b) En cap cas el procés de dissolució i de liquidació del Consorci no podrà suposar la 
paralització, la suspensió o la no prestació dels serveis assistencials, sanitaris, 
sociosanitaris, socials i docents, que porti a terme el Consorci. L'Administració de la 
Generalitat de Catalunya ha d'adoptar les mesures necessàries per tal de garantir la 
continuïtat del servei i les funcions, garantint també la continuïtat dels llocs de treball 
del personal del Consorci, sens perjudici de mantenir el caràcter autònom del 
Consorci fins que es dugui a terme la  liquidació dissolució formal. 
 
c) La liquidació s’ha d’ajustar al que estableix la normativa sobre règim jurídic dels 
Consorcis, i, en tot cas, es tindrà en compte el percentatge d’aportacions de les entitats 
participants. 
 
d) La constitució de la Comissió liquidadora no implicarà alteració en el funcionament 
dels òrgans del Consorci, llevat de les atribucions previstes pel Consell Rector com 
indelegables a l'article 11 d'aquests Estatuts, que requeriran la fiscalització i l'aprovació 
ulterior per part del Servei Català de la Salut. 
 
 

************ 
 
Es vota la proposta, la qual s'aprova amb el resultat següent: 
 

Vots a favor: CiU (4), PSC (4), CUP (5), ERC (4), C's (1), Sra. Carmen 
Reina, Sra. Ariadna Llorens i Sr. David Montes = 21 vots 



 

 

Abstencions: SOM VNG = 2 vots 
 

 
MOCIONS 

 
 

Grup Municipal del PP 
 

 14. MOCIÓ PER IMPULSAR LA INCORPORACIÓ DE LA POLICIA LOCAL 
AL “SISTEMA DE SEGUIMENT INTEGRAL DELS CASOS DE 
VIOLÈNCIA DE GÈNERE” EN EL MUNICIPI. (Exp. 67/2017-Emoc) 

 
 
Es retira aquesta moció en no assistir al Ple el portaveu del grup municipal del PP. 
 
 

Grup Municipal del PSC 
 

 22. MOCIÓ PER UNES PENSIONS DIGNES. (Exp. 82/2017-eMOC) 
 
Es tracta en primer lloc aquesta moció perquè hi ha una intervenció pública.  La 
persona que fa la intervenció oral és la Sra. CAROLINA ORRIOLS MAS, en 
representació de la UGT. 
 
 
EXPOSICIÓ DE MOTIUS 
 
Davant l'incessant qüestionament al qual s'està sotmetent el nostre Sistema de 
Seguretat Social i, per tant, a la viabilitat del nostre sistema de pensions, les 
organitzacions sindicals UGT i CCOO, donant continuïtat a les mobilitzacions en 
defensa de les pensions públiques, inicien una campanya de suport i defensa d'un 
sistema que ha estat, i ha de seguir sent, garant de cohesió i de protecció social. 
 
De forma subtil però constant, es repeteixen arguments que culpabilitzen la mateixa 
ciutadania de l'escassetat de recursos. La pretensió no és una altra que acabem 
creient que els responsables d'una suposadament inevitable inviabilitat del sistema 
de pensions és de les persones, per ser molt grans o fins i tot per tenir pocs fills, o per 
tenir feines escasses i poc remunerades. 
 
Des del moviment sindical es denuncia que aquestes tesis estan basades en la 
voluntat de mantenir les equivocades polítiques d'austeritat a ultrança, en 
concurrència amb aquelles que es fonamenten a presentar, des de sectors amb clars 
interessos mercantils, les pensions públiques com a inviables, al mateix temps que 
s'ofereixen com a alternativa sistemes privats de pensions, obviant que no són, de 
cap manera, capaços de protegir millor la població pensionista. 
 
Els poders públics han d'apostar per garantir, des del sistema públic, pensions 
suficients com a eina fonamental per mantenir i reforçar la cohesió social. Les 



 

 

cotitzacions procedents de l'ocupació, que han de millorar la seva disminuïda 
aportació actual, i el reforç del finançament públic, com a element de redistribució de 
renda, són peces essencials. 
 
Les cotitzacions a la Seguretat Social no són, com es repeteix per intentar 
desacreditar-les, un impost que paguen els empresaris i en menor mesura els 
treballadors. La cotització a la Seguretat Social és salari diferit, que es lliura a l'Estat 
perquè sigui el garant de les nostres prestacions i per tenir cobertes les situacions de 
malaltia, defunció o vellesa. 
 
El problema no està en el sistema, les necessitats futures del qual són conegudes i 
previsibles, sinó que està, entre altres causes, en la voluntat de reduir el seu nivell de 
cobertura, en el debilitament de les seves fonts de finançament procedents del 
mercat de treball, afeblint els mecanismes de distribució de renda en les empreses i 
en la societat, en l'ús que, de vegades, es fa de la recaptació, destinant els diners a 
altres finalitats per les quals no estava previst. L'increment de pensionistes i la major 
durada de les prestacions, processos coneguts, previsibles i saludables, han d'anar 
acompanyats de mesures efectives, acordades amb els interlocutors socials i, en la 
major mesura possible, amb forces parlamentàries, que permetin mantenir el pacte 
intergeneracional que constitueix el nostre Sistema Públic de Pensions de 
repartiment. 
 
Per tot l'anterior, aquest Ple de l'Ajuntament aprova els següents 
 

ACORDS: 
 
"PRIMER. Sumar-se a les reivindicacions de les organitzacions sindicals CCOO i 
UGT, i donar suport a les marxes promogudes per aquestes organitzacions, en la 
defensa d'un Sistema Públic de Pensions que garanteixi el manteniment del contracte 
social inherent al nostre Sistema Públic de Pensions.  
 
A través d’aquest, s'afavoreix la cohesió social i es respecten els drets construïts al 
llarg de la vida laboral, al costat de mesures efectives de redistribució de la riquesa, 
que garanteixin pensions suficients en tots els casos.  
 
SEGON. Així mateix, traslladem al Govern, als grups parlamentaris i als interlocutors 
socials la necessitat de recuperar els mecanismes de govern participat del Sistema 
Públic de Pensions a través del Diàleg Social i en el marc configurat en el Pacte de 
Toledo." 
 
 
Es vota la moció, la qual s'aprova per unanimitat dels presents, amb un total de 23 
vots a favor (4 de CiU, 4 del PSC, 5 de la CUP, 4 d'ERC, 1 de C's, 2 de SOM VNG, 
Sra. Carmen Reina, Sra. Ariadna Llorens i Sr. David Montes, regidors no adscrits). 
 
 
 
 
 



 

 

Grup Municipal de C’s 
 

 15. MOCIÓ PER PAL·LIAR LA POBRESA FEMENINA. (Exp. 75/2017-
eMOC) 

 
EXPOSICIÓ DE MOTIUS 
  
A iniciativa del Grup Parlamentari de Ciutadans (Cs) al Parlament de Catalunya, el 
passat 27 d’abril de 2017 es va aprovar la moció 117/XI, sobre la pobresa femenina. 
 
Les dades són clares, 7 de cada 10 persones que passen gana al món són dones, 
l’escletxa salarial entre homes i dones a Espanya és del 26% i la taxa de pobresa 
femenina a Catalunya ha pujat 3 punts durant l’últim any. 
 
Cal avançar en les polítiques de conciliació del temps social, laboral i familiar, en la 
coresponsabilitat entre homes i dones, en la reducció de l’escletxa salarial, en l’atur 
femení i la precarietat laboral de les dones, sumades a la pressió social exercida a 
causa de l’alarmant baixa taxa de natalitat que ha invertit la nostra piràmide 
poblacional i demogràfica. 
 
Cal encarar els fets objectius pels quals la feminització és un factor de pobresa i anar 
a les causes estructurals per assegurar que les dones puguin lliurement desenvolupar 
el seu projecte de vida en igualtat de condicions i garantint la igualtat d’oportunitats. 
 
La implementació de polítiques que tinguin com a objectiu la igualtat efectiva entre 
homes i dones, reduirien les taxes de risc de pobresa i millorarien les condicions de la 
infància. 
 
Cal crear plans incentivadors a les empreses que fomentin les reduccions de jornada 
per paternitat, impulsar polítiques actives de prevenció de riscos laborals amb una 
dimensió de gènere, campanyes de sensibilització als centres educatius per fomentar 
la coresponsabilitat del treball domèstic, garantir l’autonomia física de les dones amb 
accions per protegir els drets sexuals i reproductius de les dones, tenir cura de 
col·lectius específics com els discapacitats, la protecció i inserció laboral de les 
víctimes de la violència de gènere elaborant plans específics per a la seva inserció 
laboral i la creació d’estratègies que tinguin com a objectiu la igualtat efectiva dels 
salaris entre homes i dones. 
 
En els darrers anys, el Parlament de Catalunya ja disposa de lleis, resolucions i 
mocions aprovades que ara cal implementar: la Llei 17/2015, d’igualtat efectiva entre 
dones i homes; la Resolució 17/XI, sobre la situació d’emergència social, la 
reactivació econòmica, la gestió pública i la necessitat d’una resposta institucional; la 
Moció 89/XI sobre els feminismes o la Moció 82/XI sobre la violència de gènere. 
 
Per tots aquests motius exposats, a proposta del Grup Municipal de Ciutadans (Cs), 
aquest Ple de l'Ajuntament aprova els següents 
 

ACORDS: 
 



 

 

“PRIMER. Donar suport a la Moció 117/XI del Parlament de Catalunya sobre la 
pobresa femenina. 
 
SEGON. Instar el Govern de la Generalitat de Catalunya a implementar les lleis, 
resolucions i mocions aprovades en el Parlament de Catalunya, relatives a la pobresa 
femenina. 
 
TERCER. Instar el Govern de la Generalitat de Catalunya a constituir un grup de 
treball sobre la feminització de la pobresa, per avançar en polítiques de conciliació del 
temps social i laboral, de coresponsabilitat entre homes i dones, i de reducció de la 
bretxa salarial, l’atur femení i la precarietat laboral de les dones, tal com expressa la 
Moció 117/XI en el seu punt primer. 
 
QUART. Traslladar aquests acords al Govern de la Generalitat de Catalunya, a la 
Conselleria de Benestar Social i Família i als Grups Parlamentaris del Parlament de 
Catalunya.” 
 
 
Es vota la moció, la qual s'aprova per unanimitat dels presents, amb un total de 23 
vots a favor (4 de CiU, 4 del PSC, 5 de la CUP, 4 d'ERC, 1 de C's, 2 de SOM VNG, 
Sra. Carmen Reina, Sra. Ariadna Llorens i Sr. David Montes, regidors no adscrits). 
 
 
Els punts núm . 16, 17 i 18 s'unifiquen en un de sol amb el següent títol i el 
següent redactat: 
 

Grups Municipals de SOM VNG, CUP i CIU 
 
MOCIÓ DE CONDEMNA A LA BRUTALITAT POLICIAL DE L'ESTAT A 
CATALUNYA.  (Exp. 89/2017-eMOC) 
 

El diumenge 1 d’octubre de 2017 passarà a la història a Catalunya per la vergonya 
d’un Estat espanyol repressor que ha exercit una dura violència desproporcionada 
davant d’una ciutadania absolutament indefensa. Però sobretot restarà en els nostres 
cors i en la nostra memòria per l’actitud cívica, serena, coratjosa, pacífica i persistent 
d’uns ciutadans i ciutadanes que van sortir a votar i exercir la democràcia malgrat les 
amenaces i l’estat de setge i por. 
 
Condemnem de forma enèrgica, alta i clara tota la violència generada per l’Estat 
espanyol, emparat pel seu Govern, contra veïns i veïnes dels nostres pobles i ciutats 
que el que volien és decidir i exercir la democràcia. Les gairebé 900 persones ferides 
registrades a mans de la brutalitat policial, dues d’elles en estat molt greu, la 
vulneració de drets fonamentals i les imatges d’agressions, repressió sense 
contemplacions i violència, no cauran mai en l’oblit. Els danys materials que els 
cossos de seguretat han causat en edificis i a l’espai públic han de ser rescabalats. 
L’actuació ha estat dictada pel govern de l’Estat, que n’és el responsable últim, i que 
n’haurà d’assumir les conseqüències. 
 



 

 

Al mateix temps, reconeixem i agraïm profundament l’actitud i el comportament dels 
més de 2 milions de persones que el dia 1 d’octubre es van expressar a les urnes, i 
una especial menció als qui se’ls va usurpar el vot. La seva valentia, compromís i 
fortalesa exercint el dret a vot, oposant resistència pacífica, fent costat a la gent que 
volia votar i no caient en la provocació de les forces de seguretat espanyoles, sota un 
estat de setge i por, són el reflex d’una societat madura, pacífica i plenament 
democràtica. Un reconeixement a tots els votants, a tots els voluntaris, i alcaldes i 
alcaldesses, electes locals i treballadors públics que van fer possible que es pogués 
votar. 
 
Exigim el suport de les institucions europees i de la comunitat internacional que no 
pot continuar mirant cap a un altre costat i fent veure que a Catalunya no ha passat 
res. Les imatges del que vam viure l’1 d’octubre estan a tots els mitjans internacionals 
i sobre la taula de totes les cancelleries. Ha quedat clar que els catalans tenim dret a 
decidir el nostre futur i que l’Estat espanyol ha intentat reprimir, sense èxit, la voluntat 
del poble català. 
 
Finalment, deixem clar que els municipis catalans i els seus càrrecs electes serem 
fidels al compromís de la gent i a allò que decideixin les institucions catalanes, 
Govern català i Parlament de Catalunya. 
 
Per tots aquests motius, a proposta dels grups municipals de Som VNG, CUP i CiU, 
aquest Ple de l'Ajuntament aprova els següents  

 
ACORDS: 

 
"PRIMER. Condemnar de forma enèrgica, alta i clara tota la violència injustificada 
generada per l’Estat espanyol, emparat pel seu Govern, contra veïns i veïnes dels 
nostres pobles i ciutats que l’únic que volien és decidir i exercir la democràcia. Unes 
agressions dictades pel govern de l’Estat que van provocar més de 900 ferits, quatre 
d’ells ingressats en centres hospitalaris i també reprovar el tancament de 200 
col·legis electorals per part del cos de Mossos d’Esquadra. 
 
SEGON. Donar tot el suport a les persones ferides durant les càrregues policials a 
Catalunya i reconèixer l’actitud i compromís de la resistència popular no-violenta dels 
més de 2 milions de persones que l’1 d’octubre van defensar els col·legis electorals i 
van expressar-se a les urnes. 
 
Tanmateix, també un agraïment als qui se'ls va usurpar el vot ja dipositat dins d’urnes 
requisades, tot i l’estat de terror que va voler imposar l’Estat espanyol. 
 
TERCER. Exigir la retirada dels efectius policials del Cuerpo Nacional de Policia i la 
Guardia Civil, enviats de manera expressa per impedir l’exercici democràtic de votar 
en un referèndum, reprimint amb violència les llibertats i drets fonamentals de la 
ciutadania. Demanar que el Govern de l’Estat assumeixi totes les responsabilitats 
pels danys personals i materials conseqüència d’aquesta brutal repressió. 
 
QUART. Demanar la dimissió i cessament dels màxims responsables polítics de 
l’operatiu desplegat pels cossos policials de l’Estat, Srs. Mariano Rajoy, Juan Ignacio 



 

 

Zoido, Enric Millo i Emilio Ablanedo i el cessament immediat del responsable directe 
de l’operatiu Sr. Diego Pérez de los Cobos, i declarar-los a tots ells persones non 
grata al nostre municipi. 
 
CINQUÈ. Demanar la mediació i el suport de les institucions europees i de la 
comunitat internacional. 
 
SISÈ. Deixar constància que els municipis catalans i els seus càrrecs electes estaran 
al costat d’allò que decideixin les institucions catalanes, Govern català i Parlament de 
Catalunya. 
 
SETÈ. Col·locar una pancarta al balcó del Consistori amb el lema “democràcia!” amb 
l’anagrama oficial de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú.” 
 
VUITÈ. Demanar que l’alcaldessa i cap membre del govern municipal no assisteixi a 
cap acte organitzat per la Guàrdia Civil o la Policia Nacional, dins o fora de la ciutat. 
 
NOVÈ. Exigir que el Govern de l’Estat assumeixi totes les responsabilitats pels 
danys personals i materials conseqüència d’aquesta brutal repressió. Així, exigir a 
l’Estat espanyol el rescabalament de tots els danys soferts, ja sigui a les persones o 
als equipaments i espais públics i privats, arran de les diferents intervencions dels 
cossos policials. 
 
DESÈ. Condemnar les paraules del rei espanyol Felip VI pronunciades el dimarts 3 
d'octubre, després d’una jornada de vaga general i mobilització popular.   
 
ONZÈ. Trencar tot tipus de relació amb la Casa Reial espanyola, no convidant-ne 
cap membre a cap acte de la ciutat ni participar, en nom de l’Ajuntament, a cap acte 
on algun membre de la Casa Reial hi tingui presència. 
 
DOTZÈ. Sumar-se a les actuacions judicials, especialment en forma d'acusació 
popular, que es puguin posar en marxa per portar els responsables davant de la 
justícia i perquè aquests fets no quedin impunes. 
 
TRETZÈ. Reivindicar la necessitat i legitimitat de la resistència popular no violenta 
davant l’embat antidemocràtic de l’Estat espanyol." 
 

Es vota la moció, la qual s'aprova amb el resultat següent: 
 

Vots a favor: CiU (4), PSC (4), CUP (5), ERC (4), SOM VNG (2), Sra. 
Ariadna Llorens i Sr. David Montes, regidors no adscrits 
= 21 vots 

Vots en contra:  C's (1) i Sra. Carmen Reina = 2 vots 
 

 
 

 
 



 

 

Regidors no adscrits: Ariadna Llorens i David Montes 
 

 19. MOCIÓ PER EXECUTAR LA PRÒRROGA ALS XIRINGUITOS DE LES 
PLATGES. (Exp. 77/2017-eMOC) 

 
Els xiringuitos de les platges de Vilanova i la Geltrú realitzen una activitat íntimament 
vinculada a la platja, però també són un evident motor econòmic i generador de 
riquesa a la ciutat. Són part ineludible de la vida social, esportiva i cultural de la ciutat,  
que té en el nostre litoral marítim i durant els mesos de bon temps, un lloc adient i 
idoni per desenvolupar-se. 
 
Els xiringuitos han col·laborat i col·laboren actualment, de forma constant i generosa, 
a tot tipus d’activitats relacionades amb la promoció econòmica, turística i 
gastronòmica a Vilanova i la Geltrú. El servei donat pels diferents concessionaris, 
durant molts anys, en alguns casos més de 20 anys ininterromputs, cal que sigui 
reconegut i valorat en la mesura que li correspon. Perquè sovint han esdevingut un 
espai d’encontre lúdic i esportiu, per a joves i avis, per a famílies i turistes, per a gent 
de tota edat i condició, que hi practica esport, es relaciona, passa una bona estona i 
ens permet la socialització. 
 
També cal destacar el compromís notori per la sostenibilitat i el manteniment de les 
platges, tant en el vessant més ecològic com en el purament de neteja i bon estat de 
les instal·lacions, que han demostrat i demostren els xiringuitos. Serien innombrables 
les ocasions on el mateix Ajuntament ha demanat l’ajut per desenvolupar activitats i 
tasques de pes per a la ciutat, i sempre han demostrat la màxima motivació i 
disposició per ajudar. 
 
Malgrat tot, en aquesta darrera concessió, en la qual es realitzà una importantíssima 
inversió econòmica, s’han donat circumstàncies que han desvirtuat plenament els 
càlculs econòmics en què s’emparaven les ofertes. En primer lloc, a partir de la 
revisió cadastral de l’any 2005 l’import de les concessions s’augmentà fins al punt de 
fer inviable l’activitat, hem de tenir en compte que l’import de la concessió en algun 
cas es va arribar a multiplicar per 7. Per tal d’arribar a uns costos assumibles (però 
encara per sobre de les ofertes realitzades per la concessió) es va arribar a l’acord de 
disminuir els serveis de “tumbones” i tendals (la part més important de l’augment del 
cost de la concessió). Això que va ser imprescindible per fer assumible el cost de la 
concessió comportà, però, una disminució del ingressos previstos en el pla de 
viabilitat de la concessió i, per tant, un greu perjudici en l’amortització de la inversió. 
 
A aquests fets objectius s’hi ha de sumar que no han estat anys econòmicament 
positius per als concessionaris, la forta crisi econòmica que des del 2007 ha 
acompanyat tota l’economia en general; en l’àmbit local i de la viabilitat econòmica 
dels xiringuitos, ha estat especialment dura. El càlcul de les amortitzacions previstes 
a l’inici de la concessió es va veure negativament afectat per la forta baixada dels 
ingressos que en alguns anys arribà al 50% dels ingressos habituals. 
 
Però, a banda dels evidents aspectes econòmics, actualment nous reptes i importants 
incògnites  apareixen en el futur proper dels xiringuitos, que evidencien la dificultat 



 

 

notòria de poder calcular, planificar i iniciar un projecte d'inversió amb la suficient 
assumpció del risc empresarial. 
  
Entre aquestes incògnites severes destaquem: l'eliminació de l'aparcament de la 
platja del far; els canvis comportamentals i d’aparcaments per la implantació de la 
zona de pacificació, coneguda com a zona verda aquest mateix estiu, i possiblement 
ampliada a tot el passeig Marítim de Vilanova i la Geltrú, el proper; la voluntat 
expressada pel mateix govern de modificar i redefinir la pròpia estructura i serveis 
dels xiringuitos actuals, en un canvi de model que enlloc no ha estat consensuat ni 
valorat en conjunt.  
 
Tots aquests reptes s’han de afegir a una situació macroeconòmica que segueix 
instal·lada en recessió real de les economies domèstiques, i que també es veu 
sotmesa a grans dubtes en el futur immediat, com assenyalen els experts econòmics. 
 
En resum, i per tots aquests motius, entenem que els propers 2 anys tenen una 
afectació important en la possibilitat de viabilitat econòmica dels actuals xiringuitos en 
funcionament, i sobretot poden generar unes incerteses molt significatives per 
abordar una nova inversió en condicions de risc assumibles per a futurs 
concessionaris, que dificulten iniciar un nou procés de licitació i, al nostre entendre, 
recomanen allargar la concessió, executant la pròrroga prevista en el plec de 
condicions. 
 
Considerem també que és especialment notori recordar que els actuals 
concessionaris responen unànimement al perfil de petit emprenedor local, que 
contracta treballadors locals, i que aquest negoci és complementari d’altres 
ingressos. Cap concessionari és un gran grup d’inversió, ni té darrera capitals 
empresarials forts, una tendència que està arribant a diferents litorals propers, cada 
cop més, en els darrers concursos efectuats. 
 
Per tot això, aquest Ple de l’Ajuntament aprova els següents  
 

ACORDS: 
 
“PRIMER. Instar el govern municipal a que no posi en marxa el concurs a partir de 
l’aprovació del plec de clàusules que es va fer a la Junta de Govern Local el 17 
d’octubre de 2017.  
 
SEGON. Instar el govern municipal a demanar un informe tècnic que analitzi les 
circumstàncies actuals que afecten la posada en marxa d’aquest concurs, tenint en 
compte la futura remodelació prevista a la façana marítima (eliminació zona 
aparcament de la platja del Far) i que valori l’impacte de les mesures que s’hi ha 
implantat recentment (Zona Verda de Ribes Roges), amb l’objectiu de valorar amb 
tots els elements necessaris l’aplicació del concurs de licitació dels sis serveis de 
temporada de les platges de Vilanova i la Geltrú.  
 
TERCER. Tenir present el vessant de la promoció econòmica que competeix 
absolutament a la funció dels sis serveis de temporada de les platges de Vilanova i la 
Geltrú, retornant a la Comissió de Promoció Econòmica la competència sobre els 



 

 

xiringuitos, on el plec de condicions ja aprovat per la Junta de Govern continuï 
treballant- se, amb informes tècnics i estudis complets i terminis de treball suficients.  
 
QUART. Treballar dins la normativa i amb les possibilitats legals existents, perquè la 
futura licitació sigui assumible per als emprenedors i petites empreses locals." 
 
 
Es vota la moció, la qual s'aprova amb el resultat següent: 
 
Vots a favor: CUP (5), ERC (4), C's (1), SOM VNG (2), Sra. Carmen Reina, Sra. 

Ariadna Llorens i Sr. David Montes, regidors no adscrits = 15 vots 
Vots en contra: CiU (4) i PSC (4) = 8 vots 
 
 
El secretari general adverteix de la nul·litat d'aquest acord, perquè l'òrgan 
competent no és el Ple sinó l'alcaldessa.  Si l'alcaldessa hagués votat a favor 
seria convalidable, però en votar en contra és nul de ple dret. 
 
 

 
Grup Municipal d'ERC 

 
 20. MOCIÓ DE SUPORT A LA DECLARACIÓ D'INDEPENDÈNCIA. (Exp. 

78/2017-eMOC) 
 
El dia 10 d’octubre Catalunya va fer el pas definitiu cap a la llibertat, culminant un 
procés llarg impulsat pels ciutadans i ciutadanes. El Parlament català, obeint el 
mandat democràtic de la ciutadania i recollint el sentiment del poble expressat a les 
urnes al referèndum d’autodeterminació del dia 1 d’octubre va declarar que Catalunya 
esdevé un Estat independent en forma de república. La declaració feta pel president 
de la Generalitat, Carles Puigdemont, és l’única sortida per protegir la ciutadania, els 
seus drets fonamentals i les institucions catalanes. Posteriorment, per fer palesa la 
mà estesa permanent al diàleg i el tarannà del poble de Catalunya, la implantació de 
la república va quedar en suspens per facilitar un procés de mediació i diàleg 
internacional que ha de tenir lloc les properes setmanes.  
 
El mateix dia 10 al vespre, un cop acabat el Ple, el president i els consellers i 
conselleres de la Generalitat, així com la presidenta del Parlament i la majoria 
absoluta dels diputats i diputades varen signar la “Declaració dels representants de 
Catalunya”. El text declara la constitució de la República catalana com a Estat 
independent i sobirà, de dret, democràtic i social i inicia el procés constituent, 
democràtic, de base ciutadana, transversal, participatiu i vinculant. La declaració 
d’independència també disposa l’entrada en vigor de la Llei de transitorietat jurídica i 
fundacional de la República i afirma la voluntat d’iniciar negociacions amb l’Estat 
espanyol. 
 
Per tots aquests motius, a proposta del grup municipal d’ERC, aquest Ple de 
l'Ajuntament aprova els següents 

ACORDS: 



 

 

 
"PRIMER. Donar suport a la declaració d’independència signada el dia 10 d’octubre 
pel president i els consellers i conselleres de la Generalitat, per la presidenta del 
Parlament de Catalunya i per la majoria absoluta de diputats i diputades del 
Parlament. 
 
SEGON. Manifestar la voluntat de diàleg de Catalunya a través de la mediació 
internacional per fer efectiva la independència del país. 
 
TERCER. Instar la comunitat internacional i les autoritats de la Unió Europea a 
intervenir per aturar la violació de drets civils i polítics en curs, i a fer el seguiment del 
procés negociador amb l’Estat espanyol i ser-ne testimonis. 
 
QUART. Mantenir la crida a la ciutadania per continuar defensant la democràcia i els 
resultats del referèndum per la independència del passat 1 d’octubre. 
 
CINQUÈ. Comunicar aquest acord a l’Associació Catalana de Municipis, a 
l’Associació de Municipis per la Independència, a la Generalitat de Catalunya i al 
Parlament." 

 
 
Es vota la moció, la qual s'aprova amb el resultat següent: 
 

Vots a favor: CiU (4), CUP (5), ERC (4), Sra. Ariadna Llorens i Sr. 
David Montes = 15 vots 

Vots en contra: PSC (4), C's (1) i Sra. Carmen Reina = 6 vots 
Abstencions: SOM VNG = 2 vots 
 

 
 

Grup Municipal de SOM VNG 
 

 21. MOCIÓ PER INSTAR LA GENERALITAT A RETIRAR LES 
CORRECCIONS DE LA LLEI DE RENDA GARANTIDA DE 
CIUTADANIA. (Exp. 81/2017-eMOC) 

 
L'any 2011 el Govern de Convergència i Unió va aprovar, amb el suport del PP, la 
Llei 7/2011, de mesures fiscals i financeres, endurint les condicions d'accés a la 
Renda Mínima d'Inserció i revisant els expedients amb prestacions ja atorgades per 
tal de reduir-ne el nombre de perceptors i perceptores. 
 
Com a conseqüència d'això, en només tres anys i amb uns processos administratius 
plens d'irregularitats –segons el respectiu informe del Síndic de Greuges-, es va 
reduir en un 29% el nombre de persones perceptores de la renda mínima d'inserció i 
va disminuir un 25% el pressupost de la Generalitat per a aquesta prestació social i la 
pobresa entre la classe treballadora del nostre país. 
 
Com a resposta, des de la ciutadania i els moviments socials, va sorgir la idea de 
presentar al Parlament de Catalunya una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) per a una 



 

 

Renda Garantida Ciutadana, fet que es va materialitzar el març del 2014 amb més de 
120.000 signatures de suport, malgrat l'informe d'oposició presentat pel Govern de la 
Generalitat davant la Mesa del Parlament. 
 
Més de tres anys després, amb nombroses maniobres dilatòries del Govern de la 
Generalitat i constants mobilitzacions socials com a resposta, per fi es va aprovar per 
unanimitat al Parlament de Catalunya el passat juliol la Llei 24/2017, de la Renda 
Garantida de Ciutadania, malgrat que amb importants rebaixes i concessions 
respecte a la proposta inicial. 
 
El passat 8 de setembre, però, tot just una setmana abans que es poguessin 
presentar les primeres sol·licituds, el Departament de la Presidència anunciava en la 
correcció d'errades de la Llei 14/2017, una modificació de la taula de prestacions 
econòmiques que implicava una reducció mitjana de l'1'3% en l'import de la prestació 
per a les famílies amb 2, 3, 4 o 5 adults, amb una disminució de les quantitats 
pactades inicialment entre els promotors de la ILP, els grups parlamentaris i el 
Govern. 
 
En lloc de modificar la quantia de l'Índex de Renda de Suficiència de Catalunya 
(IRSC), que és l'índex emprat com a referència per a la concessió d'ajuts, 
subvencions i subsidis, o variar el percentatge a rebre d'aquest IRSC per no haver de 
modificar el total final, el Govern va decidir disminuir la quantitat final de la prestació, 
triant l'opció més perjudicial per a les persones en risc d'exclusió social demandants 
de la prestació, fins i tot abans de ser instaurada. 
 
Atès que: 
 

• Segons l'article 25 de la Declaració Universal dels Drets Humans: "tothom 
té dret a un nivell de vida que asseguri, per a ell i la seva família, la salut i el 
benestar, especialment quant a l'alimentació, vestir, habitatge, assistència 
mèdica i serveis socials necessaris". 

• Segons l'article 14 de la Carta Social Europea: "a fi d'assegurar l'exercici 
efectiu del dret a beneficiar-se dels serveis socials, les parts es comprometen 
a promoure o organitzar serveis que, utilitzant mètodes de treball social, 
contribueixin al benestar i al desenvolupament de les persones i dels grups 
en la comunitat, i a llur adaptació a l'entorn social". 

• Segons l'article 24.3 de l'Estatut de Catalunya: "les persones o famílies que 
es troben en situació de pobresa tenen dret a accedir a una renda garantida 
de ciutadania que els asseguri uns mínims de vida digna, d'acord amb les 
condicions que legalment s'estableixen". 

 
La Comissió Europea defineix les persones en situació de pobresa com aquelles 
persones, famílies i grups els recursos dels quals són tan limitats que els exclouen 
del nivell de vida que es considera acceptable a la societat on viuen.  Segons les 
darreres dades oficials, l'any 2014 la proporció de persones a Catalunya en situació 
de risc de pobresa era del 20,9%; el 29,9% en el cas de menors. 
 
Per tot això, el Ple de l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú adopta els següents 



 

 

 
ACORDS: 

 
"PRIMER. Instar el Govern de la Generalitat i el Departament de la Presidència a 
rectificar la seva correcció d'errades de la Llei 14/2017, de la Renda Garantida de 
Ciutadania, de manera que no es modifiquin a la baixa les quantitats finals de la 
prestació en cap cas. 
 
SEGON. Sol·licitar al Govern de la Generalitat el màxim compromís amb el 
desenvolupament de la Llei 14/2017, de Renda Garantida de Ciutadania, tant des 
d'un punt de vista pressupostari com pel que fa a la difusió pública, a la logística 
administrativa i als terminis d'instauració gradual de la prestació fins a l'any 2020, 
garantint permanentment l'accés a aquest dret social subjectiu sense causar cap 
perjudici econòmic a tota persona que compleixi els requisits legals. 
 
TERCER. Fer públics aquests acords a través dels mitjans de comunicació 
municipals." 
  
 
El grup municipal de SOM VNG retira el punt primer dels acords i s'acaba votant la 
moció amb el redactat següent, la qual s'aprova per unanimitat dels presents, amb un 
total de 23 vots a favor (4 de CiU, 4 del PSC, 5 de la CUP, 4 d'ERC, 1 de C's, 2 de 
SOM VNG, Sra. Carmen Reina, Sra. Ariadna Llorens i Sr. David Montes). 
 
 
EL TEXT APROVAT ÉS EL SEGÜENT: 
 
L'any 2011 el Govern de Convergència i Unió va aprovar, amb el suport del PP, la 
Llei 7/2011, de mesures fiscals i financeres, endurint les condicions d'accés a la 
Renda Mínima d'Inserció i revisant els expedients amb prestacions ja atorgades per 
tal de reduir-ne el nombre de perceptors i perceptores. 
 
Com a conseqüència d'això, en només tres anys i amb uns processos administratius 
plens d'irregularitats –segons el respectiu informe del Síndic de Greuges-, es va 
reduir en un 29% el nombre de persones perceptores de la renda mínima d'inserció i 
va disminuir un 25% el pressupost de la Generalitat per a aquesta prestació social i la 
pobresa entre la classe treballadora del nostre país. 
 
Com a resposta, des de la ciutadania i els moviments socials, va sorgir la idea de 
presentar al Parlament de Catalunya una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) per a una 
Renda Garantida Ciutadana, fet que es va materialitzar el març del 2014 amb més de 
120.000 signatures de suport, malgrat l'informe d'oposició presentat pel Govern de la 
Generalitat davant la Mesa del Parlament. 
 
Més de tres anys després, amb nombroses maniobres dilatòries del Govern de la 
Generalitat i constants mobilitzacions socials com a resposta, per fi es va aprovar per 
unanimitat al Parlament de Catalunya el passat juliol la Llei 24/2017, de la Renda 
Garantida de Ciutadania, malgrat que amb importants rebaixes i concessions 
respecte a la proposta inicial. 



 

 

 
El passat 8 de setembre, però, tot just una setmana abans que es poguessin 
presentar les primeres sol·licituds, el Departament de la Presidència anunciava en la 
correcció d'errades de la Llei 14/2017, una modificació de la taula de prestacions 
econòmiques que implicava una reducció mitjana de l'1'3% en l'import de la prestació 
per a les famílies amb 2, 3, 4 o 5 adults, amb una disminució de les quantitats 
pactades inicialment entre els promotors de la ILP, els grups parlamentaris i el 
Govern. 
 
En lloc de modificar la quantia de l'Índex de Renda de Suficiència de Catalunya 
(IRSC), que és l'índex emprat com a referència per a la concessió d'ajuts, 
subvencions i subsidis, o variar el percentatge a rebre d'aquest IRSC per no haver de 
modificar el total final, el Govern va decidir disminuir la quantitat final de la prestació, 
triant l'opció més perjudicial per a les persones en risc d'exclusió social demandants 
de la prestació, fins i tot abans de ser instaurada. 
 
Atès que: 
 

• Segons l'article 25 de la Declaració Universal dels Drets Humans: "tothom 
té dret a un nivell de vida que asseguri, per a ell i la seva família, la salut i el 
benestar, especialment quant a l'alimentació, vestir, habitatge, assistència 
mèdica i serveis socials necessaris". 

• Segons l'article 14 de la Carta Social Europea: "a fi d'assegurar l'exercici 
efectiu del dret a beneficiar-se dels serveis socials, les parts es comprometen 
a promoure o organitzar serveis que, utilitzant mètodes de treball social, 
contribueixin al benestar i al desenvolupament de les persones i dels grups 
en la comunitat, i a llur adaptació a l'entorn social". 

• Segons l'article 24.3 de l'Estatut de Catalunya: "les persones o famílies que 
es troben en situació de pobresa tenen dret a accedir a una renda garantida 
de ciutadania que els asseguri uns mínims de vida digna, d'acord amb les 
condicions que legalment s'estableixen". 

 
La Comissió Europea defineix les persones en situació de pobresa com aquelles 
persones, famílies i grups els recursos dels quals són tan limitats que els exclouen 
del nivell de vida que es considera acceptable a la societat on viuen.  Segons les 
darreres dades oficials, l'any 2014 la proporció de persones a Catalunya en situació 
de risc de pobresa era del 20,9%; el 29,9% en el cas de menors. 
 
Per tot això, el Ple de l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú adopta els següents 
 

ACORDS: 
 

"PRIMER. Sol·licitar al Govern de la Generalitat el màxim compromís amb el 
desenvolupament de la Llei 14/2017, de Renda Garantida de Ciutadania, tant des 
d'un punt de vista pressupostari com pel que fa a la difusió pública, a la logística 
administrativa i als terminis d'instauració gradual de la prestació fins a l'any 2020, 
garantint permanentment l'accés a aquest dret social subjectiu sense causar cap 
perjudici econòmic a tota persona que compleixi els requisits legals. 



 

 

 
SEGON. Fer públics aquests acords a través dels mitjans de comunicació 
municipals." 
  
 

Grup Municipal d'ERC 
 

 23. MOCIÓ DE SUPORT AL MODEL EDUCATIU CATALÀ. (Exp. 84/2017-
eMOC) 

 
Després de les declaracions que recentment han fet el president del PP català, Xavier 
García Albiol i el ministre d’Afers Exteriors espanyol, Alfonso Dastis, en què 
afirmaven que l’escola catalana ensenyava els nens a “odiar Espanya” i que no s’hi 
estudia el castellà perquè aquesta llengua està discriminada a les escoles públiques 
catalanes, queda clar que lamentablement ens tornem a trobar davant d’un atac 
directe al sistema educatiu català i als seus docents i que la manipulació i la mentida 
amb què actuen els representants de l’Estat espanyol no té límits.  
 
Cal recordar també que fa poques setmanes el Ministeri d’Educació espanyol va 
anunciar que havia enviat al Departament d’Ensenyament dos requeriments sobre 
presumptes delictes per ‘adoctrinament ideològic’. És manifest el malestar i la tensió 
que estan provocant en la comunitat educativa catalana totes aquestes declaracions i 
acusacions que no tenen cap altre objectiu que desprestigiar i menystenir el sistema 
educatiu de Catalunya basat des de la seva aplicació en els principis de l’equilibri, el 
respecte i la garantia d’igualtat entre els estudiants catalans, sigui quina sigui la seva 
procedència. 
 
El model educatiu català ha funcionat i funciona amb èxit des de fa més de 30 anys 
perquè es basa en la no separació dels infants i joves per raó de llengua i gràcies al 
qual la nostra societat gaudeix d’un nivell de cohesió social acceptable i reconegut. 
 
La immersió lingüística i la consideració del català com a llengua vehicular a les aules 
han donat força i solidesa a aquest model, el qual ha estat objecte de reconeixement 
per part de diverses institucions europees i internacionals i ha estat avalat per 
evidències empíriques en l’informe PISA 2016, que posen de relleu que les reformes 
educatives dels últims anys a Catalunya van en la bona direcció quant als resultats 
obtinguts: aquesta vegada els alumnes catalans van quedar per primer cop per sobre 
de la mitjana estatal, de la Unió Europea (UE) i de l'Organització per a la Cooperació i 
el Desenvolupament Econòmics (OCDE) en les tres proves PISA (Programme for 
International Student Assessment o Programa Internacional per a l'Avaluació 
d'Estudiants), que es van fer el 2015 sobre ciència i tecnologia, comprensió lectora i 
matemàtiques, arribant als 500 punts en totes tres per primer cop. En aquest informe 
també es constata que el nivell de coneixement de les dues llengües oficials a 
Catalunya és elevat i, en el cas del castellà, fins i tot superior a la mitjana de l’Estat 
espanyol. 
 
Constatem que el model educatiu de Catalunya i els docents que dia a dia s’esforcen 
per mantenir-lo i formar els infants i els joves des dels principis de la cultura, el 
coneixement, la igualtat i el respecte per totes les llengües i cultures contribueixen a 



 

 

mantenir la cohesió social en tots els sentits i en totes les ciutats i pobles del nostre 
país.  
 
Per tot això, davant els atacs i les mentides que s’han expressat per desacreditar el 
sistema educatiu i el col·lectiu de docents, professionals i famílies que tenen relació 
amb aquest sector, aquest Ple de l'Ajuntament aprova els següents 
 

ACORDS: 
 
"PRIMER. Manifestar el rebuig a totes les declaracions i invencions que posen en 
perill el sistema curricular i d’immersió lingüística als centres educatius de Catalunya. 
 
SEGON. Manifestar el suport al model d’escola catalana en llengua i continguts, així 
com manifestar la solidaritat i el reconeixement a la comunitat educativa, 
especialment a les mestres i als mestres, que durant tots aquests anys estan 
desplegant la seva tasca i fonamentant els valors de la convivència i la cohesió social 
entre els nens i les nenes de tot Catalunya. 
 
TERCER. Instar el Parlament de Catalunya a no fer cap pas enrere i a complir el que 
diu la Llei d’Educació de Catalunya. 
 
QUART. Fer saber aquests acords al Govern català, al Govern espanyol i als grups 
parlamentaris del Parlament de Catalunya, al Congrés dels Diputats i al Senat 
espanyol." 
 
 
Es fa una votació separada dels punts de la moció. 
 
VOTACIÓ PUNTS 1, 2 I 4: 
 

Vots a favor: CiU (4), PSC (4), CUP (5), ERC (4), SOM VNG (2), Sra. 
Ariadna Llorens i Sr. David Montes = 21 vots 

Vots en contra:  C's (1) i Sra. Carmen Reina = 2 vots 
 

 
VOTACIÓ PUNT 3: 
 

Vots a favor: CiU (4), PSC (4), ERC (4), Sra. Ariadna Llorens i Sr. 
David Montes = 14 vots  

Vot en contra: C's = 1 vot 
Abstencions: CUP (5), SOM VNG (2) i Sra. Carmen Reina = 8 vots 
 

 
S'aprova, per tant, la totalitat de la moció. 
 
 
Després de la votació d'aquesta moció, el Sr. FRANCISCO ÁLVAREZ MARÍN 
abandona la sessió. 
 



 

 

Les mocions presentades per urgència apareixen a l'acta després de la moció núm. 
25, però la votació de la urgència es va fer amb anterioritat a la seva marxa, per això 
apareix el Sr. Álvarez en la votació de les urgències. 
 
 

Grups Municipals d'ERC i SOM VNG 
 

 24. MOCIÓ PER EXIGIR LA LLIBERTAT DELS PRESIDENTS DE L'ANC I 
ÒMNIUM, JORDI SÀNCHEZ I JORDI CUIXART. (Exp. 86/2017-eMOC) 

  
 

El passat dilluns 17 d'octubre, la justícia espanyola va empresonar els presidents 
d'Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, i de l'Assemblea Nacional Catalana, Jordi Sànchez.  
De nou, es va judicialitzar un conflicte polític que l'Estat espanyol no sap resoldre 
amb diàleg i negociació. 
 
Un Govern espanyol que, utilitzant tots els mecanismes de què disposa, va tornar a 
creuar una línia vermella en qualsevol democràcia a l'Europa del segle XXI.  
Empresonar persones per manifestar-se pacíficament, tenir idees diferents i donar 
veu al poble.  Un fet que posa en greu risc els valors democràtics que crèiem que 
eren la base de la Constitució de 1978. 
 
Les idees són la llibertat més gran que tenen els homes i les dones del segle XXI, 
després de lluites incansables de persones anònimes, de col·lectius socials, fins i tot 
de guerres...  Avui, per sort, estan protegides en tots els tractats internacionals. 
 
No hi ha estat democràtic al món que jutgi les idees i menys encara que les 
empresoni; que persegueixi les urnes, el vot, la decisió democràtica d'escollir.  No hi 
ha estat democràtic al món que persegueixi la llibertat d'expressió; que censuri els 
mitjans de comunicació, que dicti les notícies als periodistes i que coaccioni la llibertat 
d'informació; que privi de la llibertat de reunió i de manifestació. 
 
Quan la democràcia és vulnerada en un país, tot el món ho pateix.  Quan algú tolera 
que vulnerin els drets dels catalans, hi perden tots els ciutadans europeus.  Quan 
algú és còmplice d'aquesta vulneració és còmplice també d'una forma d'actuar pròpia 
d'una dictadura. 
 
Empresonar representants de la societat civil forma part de l'estratègia de l'Estat per 
tensar, crispar i radicalitzar un conflicte polític.  L'objectiu final és desactivar tota la 
societat civil.  Volen dividir-nos com a poble i trencar la nostra cohesió social. 
 
Per tots aquests motius, aquest Ple de l'Ajuntament aprova els següents 
 

ACORDS: 
 

"PRIMER. Exigir la llibertat immediata dels presidents de l'Assemblea Nacional 
Catalana, Jordi Sànchez, i d'Òmnium Cultural, Jordi Cuixart. 
 



 

 

SEGON. Declarar la vulneració de les llibertats de les persones, recollides i 
protegides en tots els tractats internacionals i manifestar la persecució de la lliure 
expressió i del dret a decidir de les persones per part d'un estat que jutja les idees i 
empresona de forma il·legal. 
 
TERCER. Denunciar la manca de separació de poders a l'Estat espanyol, així com la 
manipulació i coacció dels mitjans de comunicació. 
 
QUART.  Demanar que l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, tal com ja han fet altres 
ajuntaments de la Vegueria del Penedès, signi una declaració institucional en mostra 
de solidaritat al Sr. Jordi Sànchez i Sr. Jordi Cuixart. 
 
CINQUÈ.  Demanar a les institucions europees que no continuïn donant l'esquena a 
Catalunya davant accions pròpies d'una dictadura. 
 
SISÈ. Comunicar al Parlament de Catalunya, a l'Oficina del Parlament Europeu a 
Barcelona, a l'Oficina de l'Alt Comissionat de l'ONU per als Drets Humans (ACNUDH) 
i al Congrés dels Diputats, així com a l'Associació Catalana de Municipis (ACM) i 
l'Associació de Municipis per la Independència (AMI) l'aprovació de la present moció." 
 
 
Es vota la moció, la qual s'aprova amb el resultat següent: 
 

Vots a favor:  CiU (4), PSC (4), CUP (5), ERC (4), SOM VNG (2), Sra.  
Ariadna Llorens i Sr. David Montes = 21 vots 

  Vot en contra: Sra. Carmen Reina = 1 vot 
 
 
 

Grup Municipal de la CUP 
 
 25. MOCIÓ DE SOLIDARITAT AMB LES ENCAUSADES DEL 12 

D'OCTUBRE DE 2013.  (Exp. 85/2017-eMOC) 
 

 
Els propers dies 12, 22 i 29 de novembre, i després de gairebé 4 anys de càstig i 
incertesa, que els ha suposat una condemna anticipada, les persones encausades 
pels fets del 12 d'octubre de 2013 afronten l'etapa final d'aquest cas. 
 
Per a elles és un cop molt dur que, després de tants anys de lluita, i des de molts 
àmbits diferents, contra tota discriminació, ara n'acabin sent les acusades.  Durant tot 
aquest temps han estat detingudes 3 dies, una d'elles ha passat un mes a la presó i 
d'altres han hagut d'anar a signar setmanalment o mensualment a la Ciutat de la 
Justícia i han tingut prohibit participar en activitats polítiques a la via pública a 
Catalunya. 
 
Tot això per l'acusació, per part de la fiscalia de delictes d'odi de Barcelona, de ser 
responsables de l'agressió a un grup de feixistes el 12 d'octubre del 2013. 
 



 

 

Els denunciants són 8 neonazis coneguts per les seves agressions i la seva apologia 
del nazisme (incloent-hi intents d'homicidi) que participaven a la manifestació de la 
plataforma que va rebentar l'acte de la Generalitat de Catalunya a Madrid.  La 
mateixa que ha amenaçat amb acció directa i vessament de sang per impedir 
l'autodeterminació de Catalunya, o que promou la persecució de les persones 
nouvingudes, mentre demana "mas cuchillas en Melilla".  Tot i així, els Mossos 
d'Esquadra els van descriure públicament com "un grup de joves que prenien unes 
consumicions a una terrassa d'un bar, després d'assistir a un acte a la muntanya de 
Montjuïc", mentre que descrivien les persones encausades com a grup criminal. 
 
En un context de crisi econòmica, en què la classe treballadora es mobilitza i lluita 
pels seus drets i, fins i tot, qüestiona la legitimitat del sistema polític, l'Estat posa en 
marxa mesures cada cop més repressives amb l'objectiu de frenar qualsevol lluita per 
la llibertat i la igualtat, així com les lluitadores que la duen a terme.  En aquest marc, 
el feixisme és emparat i sostingut per les institucions per usar-lo com una eina més 
de coerció, i com a possible alternativa per acabar imposant un retrocés dels drets i la 
llibertat personal i col·lectiva.  És per això que, conjuntament amb la lluita contra la 
discriminació, les retallades socials, els abusos policials, la repressió masclista, la 
destrucció de la terra, o dels drets dels pobles, la lluita antifeixista és cosa de totes, i 
nosaltres i les persones encausades ens hi reconeixem. 
 
Per aquest motiu, aquest Ple de l'Ajuntament aprova els següents  
 

ACORDS: 
 

"PRIMER. Rebutjar que s'apliqui l'agreujant de discriminació ideològica a persones 
pertanyents als col·lectius objecte d'especial protecció (motiu: els articles 510, 510-
bis, 511, 512, 515 i 607 del Codi Penal espanyol, seguint les directrius de l'Acord 
Marc 913/2008 del Consell de la Unió Europea).  Aquests articles tenen per funció 
protegir els col·lectius vulnerables de delictes motivats per racisme, antisemitisme, 
orientació sexual, gènere, malaltia o discapacitat, precisament per part de qui en 
aquest cas actua com a víctima o denunciant, és a dir, els participants de la 
manifestació d'ultradreta del 12 d'octubre a Montjuïc, actius integrants del moviment 
neonazi amb multitud d'antecedents, inclòs l'intent d'homicidi. 
 
SEGON. Rebutjar la petició de penes tan desmesuradament altes (15 anys de presó 
per dos delictes de lesions i un de danys, i 2 anys de pena per faltes de lesions, així 
com una indemnització de 30.000 €), que no corresponen als principis de 
proporcionalitat jurídica i que contrasten amb les penes sovint imposades dels autors 
d'agressions de tipus masclista, homòfob i racista. 
 
TERCER. Denunciar la condemna ja de per si aplicada, que ha suposat els prop de 4 
anys de les mesures cautelars aplicades a les 6 encausades antifeixistes, entre elles 
el Sr. Karim Akbih Verdaguer, veí de Vilanova i la Geltrú, que entre d'altres coses s'ha 
vist privat de participar a una multitud d'actes socials i polítics pel fet que se 
celebraven a la via pública del nostre municipi. 
 
QUART. Demanar l'absolució de les sis persones encausades. 
 



 

 

CINQUÈ. Fer arribar els acords de la present moció al Fiscal de Delictes d'Odi i 
Discriminació de la Fiscalia de Barcelona (Sr. Miguel Ángel Aguilar), així com al Jutjat 
Penal 22 de Barcelona." 
 
 
Es vota la moció, la qual s'aprova amb el resultat següent: 
 

Vots a favor:  CiU (4), PSC (4), CUP (5), ERC (4), SOM VNG (2), Sra.  
Ariadna Llorens i Sr. David Montes = 21 vots 

  Abstenció:  Sra. Carmen Reina = 1 vot 
 
 

URGÈNCIES  
 

Grups Municipals de CiU i CUP 
 

MOCIÓ PER ATURAR LA SUSPENSIÓ DE L'AUTONOMIA DE CATALUNYA. (Exp. 
90/2017-eMOC) 
 
 
EXPOSICIÓ DE MOTIUS 

 
L’acord entre el Partit Popular, el Partit Socialista Obrer Espanyol i Ciudadanos per a 
la suspensió de l’autonomia de Catalunya, evidencia que davant d’un problema polític 
la resposta de l’Estat espanyol es basa en la repressió i en la retallada de drets. 
Trenta-vuit anys després de recuperar l’autonomia catalana amb l’aprovació de 
l’Estatut, després de les llargues dècades de dictadura franquista, són ara tres partits 
polítics en el marc democràtic els qui volen tornar a sotmetre Catalunya a aquella 
situació d’anul·lació política.  
 
L’aplicació de l’article 155 de la Constitució Espanyola liquida, de facto, l’autonomia 
catalana a través d’un fort atac als drets dels catalans i les catalanes per la 
incapacitat de diàleg de l’Estat espanyol i que s’ha concretat en la seva resposta 
repressiva a través de la vulneració de drets fonamentals, la censura d’internet i de 
mitjans de comunicació, la violació del secret postal, les detencions de càrrecs 
públics, querelles i processos judicials contra el govern, la mesa del parlament i més 
de 700 alcaldes i alcaldesses, la brutal violència policial exercida contra població 
pacífica l’1 d’octubre, l’empresonament dels líders de la societat civil, el gran 
desplegament de forces policials que encara es manté a Catalunya i la intervenció i 
congelació dels comptes de la Generalitat de Catalunya.  
 
El Govern espanyol i els partits polítics que li donen suport continuen optant per la via 
de la repressió i la vulneració de drets en lloc d’escoltar el clam del poble i les 
institucions de Catalunya que en les eleccions del passat 27 de setembre de 2015 
van concedir la majoria absoluta del Parlament a les forces independentistes i que el 
passat 1 d’octubre, en el referèndum d’autodeterminació de Catalunya, va ser 
novament refermat el mandat democràtic per a la independència de Catalunya.  
 
Per tots aquests motius, l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú 



 

 

 
ACORDA: 

 
"PRIMER. Manifestar el suport al Govern de Catalunya i al Parlament per fer efectiu 
el mandat popular del passat 1 d'octubre en els termes que estableix la Llei del 
Referèndum d'Autodeterminació i la Llei de Transitorietat Jurídica i Fundacional de la 
República, aprovades pel Parlament de Catalunya. 
 
SEGON. Condemnar la violació de drets fonamentals a Catalunya a través de les 
mesures repressives aplicades per l’Estat espanyol contra la població i les institucions 
catalanes. 
 
TERCER. Instar el Govern espanyol i els partits que li donen suport a aturar la 
suspensió de l’autonomia de Catalunya, que ja estan portant a terme i que volen 
reblar amb l’aplicació de l’article 155 de la Constitució Espanyola. 
 
QUART. Comunicar aquest acord al President de la Generalitat de Catalunya, a la 
Presidenta del Parlament de Catalunya, a l’Associació Catalana de Municipis, a 
l’Associació de Municipis per la Independència, al Govern espanyol i als grups polítics 
del Parlament de Catalunya." 
 
 
VOTACIÓ URGÈNCIA: 
 
Es vota en primer lloc la urgència de la moció (amb la presència del Sr. Francisco 
Álvarez), la qual s'aprova amb el resultat següent: 
 

Vots a favor: CiU (4), PSC (4), CUP (5), ERC (4), SOM VNG (2), Sra. 
Ariadna Llorens i Sr. David Montes = 21 vots 

Vots en contra:  C's (1) i Sra. Carmen Reina = 2 vots 
 

 
VOTACIÓ CONTINGUT DE LA MOCIÓ: 
 
Es fa votació separada dels punts de la moció: 
 

VOTACIÓ PUNT 1: 
 

Vots a favor: CiU (4), CUP (5), ERC (4), SOM VNG (2), Sra. Ariadna 
Llorens i Sr. David Montes = 17 vots 

Vots en contra:  PSC (4) i Sra. Carmen Reina = 5 vots 
 
 
 VOTACIÓ PUNTS 2, 3 I 4: 
 

Vots a favor: CiU (4), PSC (4), CUP (5), ERC (4), SOM VNG (2), Sra. 
Ariadna Llorens i Sr. David Montes = 21 vots 

Vot en contra:  Sra. Carmen Reina = 1 vot 
 



 

 

La moció queda aprovada en la seva totalitat. 
 
 
 
MOCIÓ AMB RELACIÓ AL SERVEI DE NETEJA VIÀRIA PRESTAT PER 
VALORIZA SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES, SA. (Exp. 91/2017-eMOC) 
 
 
Es vota la urgència de la moció, la qual es desestima amb el resultat següent: 
 

Vots a favor:     CUP (5), C's (1) i SOM VNG (2) = 8 vots 
Vots en contra:  CiU (4), PSC (4) i ERC (4) = 12 vots 
Abstencions:    Sra. Carmen Reina, Sra. Ariadna Llorens i Sr. David Montes 

      = 3 vots  
  

Per tant, no s'arriba a tractar la moció. 
 
 
 

PREGUNTES 
 
 

26. Preguntes de C’s:  (Es deixen sobre la taula) 
 

• Quines accions s’han pres amb relació a la Sentència del TC i l’Ordenança de 
suports publicitaris? 

• S’ha donat algun tipus de facilitat als comerciants que tenen ocupació de via 
pública per posar al dia la taxa d’instal·lació de terrassa en el cas 
d’impagament? 

 
27. Pregunta de SOM VNG:  (Es deixen sobre la taula) 
 

• Sobre els processos pendents d’oferta pública de treball i de promoció interna 
acordats amb els sindicats. 

 
28. Preguntes de Carmen Reina, regidora no adscrita: 
 

• Quina és la freqüència del servei de recollida de poda procedent de jardins i 
parcel·les de les urbanitzacions i/o de les zones residencials perifèriques del 
nostre municipi?  Hi ha la possibilitat d’augmentar aquest servei de recollida? 

• El 15 de febrer de 2017 el govern es va comprometre a destinar un 5% del 
recaptat per sancions de trànsit per a millores dels barris.  S’ha fet efectiu 
aquest compromís i, si és així, quina quantitat és el resultat d’aquest 5%? 

 
29. Pregunta d'ERC:  (Es deixa sobre la taula) 
 

• Sobre les obres del paviment de la plaça de la Vila. 
 



 

 

 
30. Preguntes de la CUP:  (Es deixen sobre la taula) 
 

• Sobre el deute del Diari de Vilanova. 
• Sobre la demanda d'informació sobre el Parc Esportiu del Garraf. 
 
 

ALCALDIA-PRESIDÈNCIA 
 

31. DONAR COMPTE DE LA RENÚNCIA DELS REGIDORS D'AQUEST 
AJUNTAMENT SR. RAIMON RÀFOLS FLORENCIANO I SRA. BERTA 
BELASKOAIN COMAPOSADA. (Exp. 167/2017-SEC) 

 
S'ASSABENTA AL PLE DE L'AJUNTAMENT: 
 
"De la renúncia al càrrec de regidor/a del Sr. RAIMON RÀFOLS FLORENCIANO i de 
la Sra. BERTA BELASKOAIN COMAPOSADA i donar-se la Corporació per 
assabentada de les corresponents vacants de regidor/a, declarant-les a la Junta 
Electoral Central, a l'efecte de procedir a la seva substitució, segons l'article 182 de 
la Llei orgànica del règim electoral general." 

 
 

 
RESPOSTA PREGUNTES PRESENTADES PER ESCRIT 

 
 
Grup Municipal de la CUP (102) 
 
13 de juny de 2017 
 
EXPOSEM: 
 
El regidor de Serveis Viaris i Mobilitat, Joan Giribet, va respondre al Ple de 5 de 
juny de 2017 una pregunta del grup municipal de la CUP de Vilanova amb les 
següents afirmacions: 
 
"D'entrada, l'acte del PSC va seguir, pel que representa des del punt de vista de 
la Regidoria, tot el procediment de demanda de serveis municipals com van fer 
altres actes aquell cap de setmana.  I se'ls va subministrar, del que es podia 
des del punt de vista de l'Ajuntament, perquè va coincidir que hi havia molts 
actes aquell cap de setmana. 
 
Paral·lelament, en aquest acte hi havia molts treballadors de l'empresa Valoriza, 
que tenen pactat amb l'empresa que, en el moment que puguin necessitar per 
algun tema personal algun dels vehicles, el poden arribar a utilitzar sempre amb 
unes condicions concretes que té l'empresa amb els treballadors i que no té 
absolutament res a veure amb els serveis municipals.  La Regidoria fa un 



 

 

seguiment de com s'han utilitzat les coses i té el control que tot ha estat utilitzat 
de manera correcta." 
 
SOL·LICITEM: 
 
Conèixer quina opinió té el govern a propòsit de l'ús del vehicle d'una 
concessionària municipal en un acte de partit. 
 
Que se'ns faciliti una còpia de les condicions del conveni de l'empresa amb els 
treballadors al qual fa referència el senyor Giribet. 
 
Que se'ns faciliti un informe del senyor secretari conforme si l'ús de vehicles, 
benzina i assegurança contractats per l'Ajuntament per a un ús privat s'ajusta o 
no a la llei. 
 
L’Ajuntament de Vilanova dóna suport material per mitjà de la USM i els serveis de la 
Regidoria de Serveis Viaris a les sol·licituds de les entitats de la ciutat per a la 
realització d’actes i esdeveniments. 
 
Per aquesta raó els ofereix els materials, infraestructures, transports i muntatge de 
mobiliari, neteja dels espais, etc., de què disposa entre els seus recursos. Per fer-ho 
utilitza camions, furgonetes, grues, tractors, etc., que són el material mòbil de què 
disposa. Si els requeriments ho fan necessari, també pot disposar dels recursos i del 
material mòbil de les empreses concessionàries dels diferents serveis. 
 
Cada vegada que hi ha algun esdeveniment a la ciutat, intervé de forma directa la 
USM i també el servei de la neteja i recollida d’escombraries que gestiona l’empresa 
Valoriza, així com ocasionalment també de la mateixa empresa la jardineria i sovint 
també el servei de Tegar. Aquest seria el cas de concerts com Manu Chao, Tingladu, 
presentació del Tingladu, Nova Reggae, Festival Vida, Dia de la Música, Dia de la 
Dansa, festes majors dels barris, Dia de la Salut Mental, Dia per promoure l’Escola 
Inclusiva, etc. Si es fa un repàs als esdeveniments lúdics i festius que s’han produït a 
la ciutat en els que han col·laborat els Serveis Municipals realitzant muntatges, 
transports, cessió de materials, etc., ens trobem que des de primers d’any s’han dut a 
terme 965 actuacions. Dintre d’aquestes n’hi ha hagut diverses d’elles que han estat 
promogudes per Grups Municipals, en nombre de: 2 per ERC, 3 per Som VNG, 6 per 
PP, 2 per PSC, 2 del PdCAT i 7 per part de la CUP. 
 
Tot i l’evidència que per a l’Ajuntament totes les intervencions que es realitzen tenen 
un cost, també ho és el fet que quan es tracta de les empreses concessionàries 
aquest cost queda inclòs en el cànon fix establert amb les empreses per a la 
prestació de tots els serveis a la ciutat i, per tant, les intervencions puntuals no tenen 
un cost directe imputable, sempre que no s’excedeixin del que estableix el plec de 
condicions. 
 
En el cas concret dels actes que es van celebrar en data 28/05/2017 a la Torre 
d’Enveja, hi va haver com sempre el trasllat i muntatge d’infraestructures amb els 
camions de l’Ajuntament i a part hi va haver una col·laboració voluntària d’un 
treballador d’una de les empreses col·laboradores, que es va prestar fora de la 



 

 

jornada a ajudar en algunes accions de suport amb un dels vehicles que prèviament 
havia demanat autorització per poder-lo utilitzar. 
 
És una part molt petita de totes les accions que s’hi van realitzar, i que en aquest cas 
concret no va suposar cap cost per a l’ajuntament, ja que el cost de funcionament 
dels vehicles va a càrrec de l’empresa i no té una repercussió directa. És un tipus de 
col·laboració que quan es sol·licita, si resulta possible, es pot prestar amb normalitat 
per a les diverses entitats de la ciutat. 
 
En el cas de l’empresa Valoriza hi ha un conveni verbal amb els treballadors referent 
a l’ús dels vehicles en activitats autoritzades. 
 
Grup Municipal de la CUP (104) 
 
27 de juny de 2017 
 
EXPOSEM: 
 
El dia 11 de juny, responent a la petició que havíem fet ("Còpia de les factures 
emeses per l'Ajuntament a Parc del Garraf Sport AIE pel concepte consums 
elèctrics del Parc del Garraf Sport AIE (...) que inclou data factura, número de 
factura, import, període de facturació i concepte de les factures del mes de 
gener de 2005 a maig de 2017), ens van passar unes taules amb algunes 
d'aquestes informacions (no hi consta el concepte de la factura) 
 
SOL·LICITEM: 
 
1. Tal com havíem demanat, sol·licitem la còpia d'aquestes factures. 
 
Pel que fa a la primera sol·licitud, donat que són un volum molt gran de factures i que 
són perfectament consultables a la regidoria valorem que seria més correcte aquesta 
opció enlloc que fer una despesa en paper i tinta i que a més tenen  
conseqüències mediambientals evitables. 
 
2. Que se'ns lliuri un informe d'intervenció que certifiqui que aquestes factures 

s'han cobrat. 
 
S'adjunta a la documentació. 
 
3. Que se'ns lliuri un informe tècnic que expliqui com s'ha calculat la part de les 

factures d'Endesa al Complex Esportiu que correspon al Parc Esportiu del 
Garraf. 

 
Les factures d’Endesa al Complex Esportiu que corresponien al Parc Esportiu del 
Garraf s’elaboraven mitjançant una formulació que en el seu moment es va elaborar 
dels del servei tècnic de l’ajuntament. Aquesta calculava de forma aproximada la 
despesa energètica que ocasionava Parc del Garraf Esport en relació als consums 
globals i els de la resta d’instal·lacions i altres serveis que confluïen en la mateixa 
facturació. La formula realitza un càlcul aproximat de consum, que després es pot 



 

 

traduir a cost econòmic. És impossible que el càlcul fos exacte, sense un comptador 
energètic, cosa que ha quedat solucionada el passat mes 6 de maig d’enguany amb 
l’indivualització del comptador d’energia elèctrica. 
 
De la mateixa manera, sol·licitem: 
 
Que se'ns faciliti la relació al detall de les quantitats i el seu concepte que ha 
aportat l'Ajuntament de Vilanova al Parc Esportiu del Garraf entre els anys 2013 
i 2016 (ambdós inclosos). 
 
 
 



 

 
 

RELACIÓ SALDOS DEUTORS SUBMINISTRAMENTS PARC DEL GARRAF 
 

N. Operació Fase Data Referència Aplicació Import Saldo Nom terc. Text lliure Document 

120140000025 RD 1/1/2017 12014000014 
2014 33 
31303 1.268,83 1.268,83 PARC DEL GARRAF SPORT, A.I.E. CONSUM GENER 2014 2014/4 

120140000294 RD 1/1/2017 12014000281 
2014 33 
31303 12.578,92 12.578,92 PARC DEL GARRAF SPORT, A.I.E. CONSUM ELECTRIC FEBRER 2014 2014/25 

120140001147 RD 1/1/2017 12014000957 
2014 33 
31303 8.486,90 8.486,90 PARC DEL GARRAF SPORT, A.I.E. CONSUM MES MARÇ 2014. 2014/31 

120140001475 RD 1/1/2017 12014001234 
2014 33 
31303 11.197,08 11.197,08 PARC DEL GARRAF SPORT, A.I.E. CONSUM MES D'ABRIL 2014 2014/33 

120140001476 RD 1/1/2017 12014001235 
2014 33 
31303 15.073,20 15.073,20 PARC DEL GARRAF SPORT, A.I.E. CONSUM MES DE MAIG DE 2014 2014/47 

120140001990 RD 1/1/2017 12014001641 
2014 33 
31303 6.377,76 6.377,76 PARC DEL GARRAF SPORT, A.I.E. CONSUM MES JUNY 2014 2014/59 

120140001991 RD 1/1/2017 12014001642 
2014 33 
31303 12.006,74 12.006,74 PARC DEL GARRAF SPORT, A.I.E. CONSUM MES JULIOL 2014 2014/99 

120140002215 RD 1/1/2017 12014001781 
2014 33 
31303 15.929,82 15.929,82 PARC DEL GARRAF SPORT, A.I.E. CONSUM MES D'AGOST 2014 2014/116 

120140002781 RD 1/1/2017 12014002173 
2014 33 
31303 6.468,60 6.468,60 PARC DEL GARRAF SPORT, A.I.E. FACTURA MES DE SETEMBRE 2014 2014/119 

120140003808 RD 1/1/2017 12014002803 
2014 33 
31303 12.441,30 12.441,30 PARC DEL GARRAF SPORT, A.I.E. 

CONSUM ELECTRIC MES D'OCTUBRE 2014 PARC DEL 
GARRAF 2014/130 

120140003809 RD 1/1/2017 12014002804 
2014 33 
31303 21.990,58 21.990,58 PARC DEL GARRAF SPORT, A.I.E. CONSUMS MES DE NOVEMBRE DE 2014 2014/138 

120140004521 RD 1/1/2017 12014003183 
2014 33 
31303 13.232,58 13.232,58 PARC DEL GARRAF SPORT, A.I.E. CONSUMS MES DE DESEMBRE 2014 2014/144 

120150000931 RD 1/1/2017 12015000758 
2015 33 
31303 10.145,62 10.145,62 PARC DEL GARRAF SPORT, A.I.E. CONSUMS MES DE GENER 2015 2015/3 

120150000932 RD 1/1/2017 12015000759 
2015 33 
31303 9.847,12 9.847,12 PARC DEL GARRAF SPORT, A.I.E. CONSUMS ELECTRICS PARC DEL GARRAF FEBRER 2015 2015/6 

120150000934 RD 1/1/2017 12015000761 
2015 33 
31303 14.127,34 14.127,34 PARC DEL GARRAF SPORT, A.I.E. CONSUMS ELECTRICS PARC DEL GARRAF MARÇ 2015 2015/14 

120150001483 RD 1/1/2017 12015001181 
2015 33 
31303 10.834,28 10.834,28 PARC DEL GARRAF SPORT, A.I.E. CONSUMS ELECTRICS PARC DEL GARRAF ABRIL 2015 2015/21 

120150001485 RD 1/1/2017 12015001183 
2015 33 
31303 9.296,33 9.296,33 PARC DEL GARRAF SPORT, A.I.E. CONSUMS ELECTRICS PARC DEL GARRAF MAIG 2015 2015/26 

120150001486 RD 1/1/2017 12015001184 
2015 33 
31303 12.442,01 12.442,01 PARC DEL GARRAF SPORT, A.I.E. CONSUMS ELECTRICS PARC DEL GARRAF JUNY 2015 2015/46 

120150002254 RD 1/1/2017 12015001745 
2015 33 
31303 12.419,44 12.419,44 PARC DEL GARRAF SPORT, A.I.E. CONSUMS MES DE JULIOL 2015 2015/69 

120150002258 RD 1/1/2017 12015001749 
2015 33 
31303 5.736,08 5.736,08 PARC DEL GARRAF SPORT, A.I.E. CONSUM LLUM MES D'AGOST 2015/75 



 

 

120150003297 RD 1/1/2017 12015002415 
2015 33 
31303 15.468,32 15.468,32 PARC DEL GARRAF SPORT, A.I.E. CONSUM LLUM MES DE SETEMBRE 2015 2015/98 

120150003298 RD 1/1/2017 12015002416 
2015 33 
31303 9.162,89 9.162,89 PARC DEL GARRAF SPORT, A.I.E. CONSUMS LLUM MES D'OCTUBRE 2015 2015/105 

120150003300 RD 1/1/2017 12015002418 
2015 33 
31303 9.772,98 9.772,98 PARC DEL GARRAF SPORT, A.I.E. CONSUMS LLUM MÉS DE NOVEMBRE 2015/109 

120160001542 RD 1/1/2017 12016001266 
2016 33 
31303 21.814,74 21.814,74 PARC DEL GARRAF SPORT, A.I.E. CONSUMS LLUM MES DE DESEMBRE 2015 2016/1 

120160001544 RD 1/1/2017 12016001268 
2016 33 
31303 7.343,67 7.343,67 PARC DEL GARRAF SPORT, A.I.E. CONSUMS LLUM MES DE GENER DE 2016 2016/15 

120160001545 RD 1/1/2017 12016001269 
2016 33 
31303 10.317,20 10.317,20 PARC DEL GARRAF SPORT, A.I.E. CONSUMS MES FEBRER 2016 2016/19 

120160001546 RD 1/1/2017 12016001270 
2016 33 
31303 10.984,27 10.984,27 PARC DEL GARRAF SPORT, A.I.E. CONSUMS MES DE MARÇ 2016 2016/33 

120160001551 RD 1/1/2017 12016001275 
2016 33 
31303 11.209,17 11.209,17 PARC DEL GARRAF SPORT, A.I.E. CONSUMS MES D'ABRIL 2016 2016/42 

120160001553 RD 1/1/2017 12016001277 
2016 33 
31303 10.563,08 10.563,08 PARC DEL GARRAF SPORT, A.I.E. CONSUMS MES DE MAIG 2016 2016/47 

120160001555 RD 1/1/2017 12016001279 
2016 33 
31303 11.967,87 11.967,87 PARC DEL GARRAF SPORT, A.I.E. CONSUMS MES DE JUNY 2016 2016/55 

120160003594 RD 1/1/2017 12016002683 
2016 33 
31303 12.021,80 12.021,80 PARC DEL GARRAF SPORT, A.I.E. CONSUMS MES DE JULIOL 2016 2016/74 

120160003595 RD 1/1/2017 12016002684 
2016 33 
31303 14.200,38 14.200,38 PARC DEL GARRAF SPORT, A.I.E. CONSUMS MES D'AGOST 2016 2016/80 

120160003596 RD 1/1/2017 12016002685 
2016 33 
31303 12.599,72 12.599,72 PARC DEL GARRAF SPORT, A.I.E. CONSUMS MES DE SETEMBRE 2016 2016/82 

120160003597 RD 1/1/2017 12016002686 
2016 33 
31303 10.342,76 10.342,76 PARC DEL GARRAF SPORT, A.I.E. CONSUMS MES D'OCTUBRE 2016 2016/89 

120160003598 RD 1/1/2017 12016002687 
2016 33 
31303 9.901,95 9.901,95 PARC DEL GARRAF SPORT, A.I.E. CONSUMS MES DE NOVEMBRE 2016 2016/96 

120160003605 RD 1/1/2017 12016002695 
2016 33 
31303 9.866,39 9.866,39 PARC DEL GARRAF SPORT, A.I.E. SUMINISTRAMENTS PARC DEL GARRAF DESEMBRE 2016 2016/105 

120170001416 RD 7/6/2017 12017001135 
2017 33 
31301 8.601,39 8.601,39 PARC DEL GARRAF SPORT, A.I.E. SUBMINISTRAMENTS PARD DEL GARRAF, GENER 2017/5 

120170001390 RD 31/5/2017 12017001094 
2017 33 
31301 7.930,50 7.930,50 PARC DEL GARRAF SPORT, A.I.E. 2017/15 

120170001392 RD 31/5/2017 12017001096 
2017 33 
31301 8.902,31 8.902,31 PARC DEL GARRAF SPORT, A.I.E. 2017/36 

120170001396 RD 31/5/2017 12017001100 
2017 33 
31301 9.075,16 9.075,16 PARC DEL GARRAF SPORT, A.I.E. 2017/70 

120170001398 RD 31/5/2017 12017001102 
2017 33 
31301 1.268,60 1.268,60 PARC DEL GARRAF SPORT, A.I.E. 2017/72 

445.215,68 
 



 

 

Grup Municipal de la CUP (108) 
 
3 d'agost de 2017 
 
EXPOSEM: 
 
El passat dia 1 de juliol de 2015 es va signar entre l'entitat pública empresarial 
local EPEL Neàpolis i la mercantil Edicions Comarques 17, SL (Diari de 
Vilanova), un conveni de cessió en virtut del qual la primera concedí llicència 
d'ocupació temporal de determinats espais de l'edifici Neàpolis a la referida 
mercantil a canvi d'uns preus públics. 
 
A la vista de la situació d'impagament de les obligacions econòmiques, el 
consell d'administració de l'EPEL Neàpolis, en sessió celebrada el 17 de 
novembre de 2016, va adoptar l'acord d'incoar un procediment previ per a 
resoldre el conveni de cessió en favor d'Edicions Comarques 17, de data 1-7-
2015, per concurrència de la clàusula dotzena del conveni. 
 
L'import de les obligacions econòmiques anteriors no complertes se situava en 
la suma de 43.686,23 euros a data 17-11-2016, segons informe de Tresoreria 
Municipal. 
 
El Ple de 23 de gener de 2017 va acordar per unanimitat disposar la resolució 
del conveni concertat entre l'Ajuntament i l'empresa, per concurrència de la 
causa d'extinció prevista en la seva clàusula dotzena, i deixar sense efecte la 
llicència municipal referida en l'antecedent de fet I de la resolució, relativa als 
espais de domini públic situats en l'edifici municipal de Neàpolis.  Igualment, es 
requeria a l'empresa, advertint-la que havia de desallotjar la finca en el termini 
de 5 mesos a comptar des de la notificació. 
 
A data 28 de juliol de 2017 l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú insereix 
publicitat a DV. Setmanari independent del Garraf (DV Digital, SL), l'editor del 
qual és la persona que exercia la mateixa responsabilitat a Ediciones 
Comarques 17, SL (Diari de Vilanova). 
 
SOL·LICITEM: 
 
Conèixer quin és l'import final de les obligacions econòmiques no complertes 
per Edicions Comarques 17, SL (Diari de Vilanova) amb EPEL Neàpolis / 
Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. 
 
L’import final de les obligacions econòmiques amb l’Ajuntament de Vilanova i la 
Geltrú, a data de l’informe de desnonament, octubre del 2016 és de 43.846,48 que 
correspon a taxes d’escombraries i lloguer de l’espai de Neàpolis. 
 
L’EPEL Neàpolis ens informe que existeixen factures impagades des del novembre 
del 2016 fins al juny del 2017 per import de 21.857,83 euros. 
 



 

 

Conèixer quines accions ha endegat l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú per 
recuperar les obligacions econòmiques no complertes per Edicions Comarques 
17, SL. 
 
Pel cobrament dels deutes dineraris l’administració disposa de la via de 
constrenyiment contra el patrimoni del deutor, regulat a la Llei General Tributària i al 
Reglament General de Recaptació, amb meritació dels recàrrecs i interessos 
previstos a la normativa. En el cas de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú aquestes 
funcions estan delegades a la Diputació de Barcelona, qui les exerceix per mitjà del 
seu Organisme de Gestió Tributària. 
 
Conèixer quan es va signar el conveni entre l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú 
i DV Digital SL i quines són les seves característiques. 
 
Per part de Comunicació la resposta és que no tenim cap conveni, només una 
contractació de publicitat de 1.000 mòduls. L'import total de la contractació és de 
28.314,00 € (23.400,00 € més IVA). Aquesta contractació és pel període comprès 
entre l'1 juny de 2017 i el 31 de maig de 2018. 
 
Que se'ns lliuri còpia de tota la documentació relacionada amb l'Ajuntament de 
Vilanova i la Geltrú i DV Digital SL. 
 



 

 

 
 

 



 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 



 

 

 
 



 

 

 
 
 
 
 
 



 

 

 

 



 

 

 



 

 

Grup Municipal de la CUP (109) 
 
3 d'agost de 2017 
 
SOL·LICITEM: 
 
Conèixer quin és el preu que paga l'empresa One Beach Club, SL (La Daurada) 
per la instal·lació publicitària situada a la rotonda del passeig del Carme i la 
rambla del Port durant els mesos d'estiu. 
 
Que se'ns lliuri còpia dels permisos i factures relacionades amb la instal·lació 
publicitària. 
 
 
 
 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

Grup Municipal de C's (110) 
 
7 d'agost de 2017 
 
SOLICITAMOS: 
 
Saber: 
 
1.  ¿Se concedió permiso por parte del Ayuntamiento de Vilanova i la Geltrú 

para la instalación de las dos banderas Esteladas colocadas en la Plaça de 
la Vila? 

2.  ¿Quiénes y con qué medios colocaron las banderas Esteladas? 
3.  Ante el incumplimiento de la "Ordenança municipal reguladora dels suports 

publicitaris" en su art. 74.c, que califica como grave la no protección de la 
corteza de los árboles, para la instalación de soportes publicitarios, y ante 
la instalación de cables sin protección en árboles de la plaça  ¿Qué sanción 
se impondrá a las personas que instalaron los cables sin protección en los 
árboles de la Plaça de la Vila? 

 
Un cop fetes les comprovacions oportunes a la Regidoria de Serveis Viaris no es va 
rebre cap escrit de sol·licitud i no es va realitzar per tant cap autorització. 
 
Tampoc consta cap informació ni cap acta d’inspecció que fes esment de la presència 
d’aquestes banderes 
 
 
Grup Municipal de C's (111) 
 
28 d'agost de 2017 
 
SOLICITAMOS: 
 
Saber: 
 
1.  ¿Qué día y hora se retiró la bandera constitucional de España del balcón 

del Grupo Municipal de C's? 
2.  ¿Quién retiro la bandera? 
3.  ¿Cuál fue el procedimiento utilizado para la retirada de la bandera del 

balcón del despacho de C's? 
4.  Informe emitido por el ente municipal que retiró la bandera del despacho de 

C's. 
 
 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 
 
 
Grup Municipal de C's (113) 
 
16 d'agost de 2017 
 
EXPONGO: 
 
Que tenemos conocimiento de que a un establecimiento de la ciudad se le ha 
abierto expediente disciplinario (486/2017-UES) en el que se propone una 
sanción por el presunto incumplimiento de la ordenanza de ocupación de vía 
pública, en concreto la no limpieza de la zona ocupada. 
 
Que nos dicen que la fotografía adjunta se realizó a primera hora de la mañana, 
entre las 7:00 y las 8:00 con el establecimiento cerrado.  En la fotografía se 
pueden observar algunos restos de hojas de árboles.  El establecimiento cierra 
a ls 1:00 horas. 
 
Debido a la información disponible, y con motivo de contrastar los hechos con 
la versión oficial, 
 



 

 

SOLICITO: 
 
Que se nos informe si se considera la zona fotografiada como parte de la 
terraza y susceptible de ocupar con mesas y sillas. 
 
Que se nos informe si se considera las hojas caídas de los árboles como 
suciedad producida por la actividad. 
 
Que se nos informe sobre si el criterio establecido para verificar la limpieza es 
que la zona ha de estar limpia de hojas de árboles y demás cuando ya han 
pasado entre 6 y 7 horas del cierre, o en su defecto nos informen de cuánto 
tiempo se establece objetivamente. 
 
Que nos hagan saber si se ha iniciado el procedimiento correspondiente para 
sancionar a VALORIZA, empresa responsable de la limpieza de la vía pública, 
por su omisión del deber, tal como demostramos en las fotografías realizadas 4 
horas 3 horas después de la supuesta limpieza, si establecemos el mismo 
criterio que para el contribuyente.  En este caso cuantos días, o si las 
sanciones se extenderían a la práctica totalidad del año. 
 
Que se nos informe de si se ha procedido a abrir expediente disciplinario a los 
establecimientos próximos que incumplen la ordenanza citada en la cuestión 
de color y diseño de la terraza, ocupación de zonas no autorizadas, y utilización 
de la vía pública como almacén para mobiliario no utilizado, tal como 
informamos y demostramos gráficamente al regidor de vía pública, dando por 
hecho que la ordenanza es de obligado cumplimiento para TODOS los 
establecimientos.   
 
Que teniendo en cuenta la hora en la que se ha fotografiado el lugar, se nos 
informe si se ha realizado por los técnicos municipales, y debemos entender 
que se procederá del mismo modo y hora en el resto de establecimientos de la 
ciudad, o si por lo contrario se admite fotografía de un particular para emitir 
sanción, y por tanto la ciudadanía podrá colaborar de este modo. 
 
Les fulles dels arbres no es consideren cap tipus de residu procedent de l’activitat 
desenvolupada, són fruit de causes naturals; per tant, no són motiu d’apercebiment o 
reclamació de cap mena. 
 
Qualsevol proposta d’inici d’expedient sancionador ha estat en base a un 
incompliment per part de l’establiment de netejar la zona ocupada per taules i cadires, 
tal i com s’estableix en la seva autorització, i sempre per residus originats pel propi 
establiment (tovallons, caixes, papers, etc..) mai per residus propis del carrer i aliens 
a l’activitat. 
 
No s’ha realitzat cap procediment sancionador cap a la concessionària VALORIZA, ja 
que no ha incomplert cap clàusula contractual. L’empresa concessionària ha tingut 
que assumir la neteja dels residus generats per l’establiment per garantir la qualitat 
de la neteja del carrer. 
 



 

 

Les proves, fotografies o qualsevol altre document probatori, es realitza per personal 
autoritzat pels tècnics municipals, no considerant com a proba les aportacions 
particulars. 
  
Grup Municipal del PP (118) 
 
8 de setembre de 2017 
 
Després de les comunicacions rebudes per part de la Generalitat de Catalunya i 
de l'ACM (Associació Catalana de Municipis) sobre la petició de cessió d'espais 
electorals per part d'aquest Ajuntament, així com les declaracions de 
l'alcaldessa en mitjans de comunicació que afirma la cessió d'aquests, el Grup 
Municipal del Partit Popular de Vilanova i la Geltrú els fa els següents 
advertiments legals: 
 
1. Advertim a l'alcaldessa i a l'equip de govern que qualsevol cessió d'espais 
electorals per a la celebració d'un referèndum il·legal l'1 d'octubre atempta 
contra la legalitat vigent i incompleix les resolucions del Tribunal 
Constitucional. 
 
2. El mateix Tribunal Constitucional ha advertit tant als membres de la Taula del 
Parlament, com al Consell de Govern de la Generalitat, de les seves 
responsabilitats, inclosa la responsabilitat penal, en el cas que incompleixin 
l'ordenat per aquest Tribunal. 
 
3. De la mateixa forma, la Secretaria d'Estat per a les Administracions 
Territorials ha enviat una comunicació als Secretaris i Interventors dels 
Ajuntaments davant possibles peticions de locals, dades censals i qualsevol 
altra forma de col·laboració en l'1-O perquè es compleixi la Llei i les resolucions 
emeses pel TC. 
 
Davant aquesta greu situació, el nostre grup municipal els fa l'advertiment legal 
que donar compliment a aquesta petició per part de la Generalitat de Catalunya, 
vulnera la legalitat vigent i s'estaria incorrent en un delicte. 
 
En virtut de la present, sol·licitem que se'ns informi per escrit que aquest 
Ajuntament donarà compliment a la demanda de la Generalitat de cedir espais 
per a la suposada celebració del referèndum i una còpia del decret de suport al 
referèndum signat per l'alcaldessa el passat 7 de setembre. 
 
Per això, exigim: que no s'atengui a aquestes peticions, que en cap cas es 
col·labori de forma directa o indirecta en la preparació d'aquest referèndum 
il·legal, que ens enviïn còpia de l'autorització de l'Ajuntament per ocupar espais 
públics amb propaganda pel referèndum i la retirada immediata de tota la 
propaganda ja col·locada en aquests espais públics. 
 
Amb relació al compliment de la demanda de la Generalitat de la cessió 
d’espais per al referèndum, hem de manifestar que no hi va haver una petició 



 

 

formal d’aquests espais i, per tant, aquest Ajuntament tampoc no va cedir 
espais per a la celebració del referèndum. 
 
Quant al Decret de suport al referèndum, es tracta d’una manifestació de 
suport, no d’una resolució en si mateixa. 
 
Grup Municipal de C's (119) 
 
29 de setembre de 2017 
 
SOLICITO: 
 
El informe de licitación, el presupuesto ejecutado y la certificación de la 
reposición de la pista de atletismo realizada en 2017. 
 
 



 

 

 



 

 

 
 



 

 

 



 

 

 



 

 

 
 
 

 



 

 

 
 



 

 

 
 



 

 

 
 

 
 
S’aixeca la sessió a les 24:27 hores, de la qual s’estén la present acta que firma la 
presidenta amb mi, el secretari general. 
 
 
L’alcaldessa       El secretari 
 
 
 
Neus Lloveras i Massana     Marcel·lí Pons i Duat 


