
 

 

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-08-05-2017/ 

 
 
 
 

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT  
DEL DIA 8 DE MAIG DE 2017 

 
Acta núm. 8 
 
 
A Vilanova i la Geltrú, quan són les 18:20 hores del dia 8 de maig 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) 
MARTA JOFRA SORA (CUP) 
JOSEP ASENSIO ALBÀ (CUP) 
BERTA BELASKOAIN COMAPOSADA (CUP) 
QUETI VINYALS I FLORENCIANO (ERC) 
JORDI MEDINA I ALSINA (ERC) 
OLGA ARNAU I SANABRA (ERC) 
ADELAIDA MOYA I TAULÉS (ERC)  
FRANCISCO ÁLVAREZ MARÍN (C’s) 
ENVER AZNAR MÉNDEZ (SOM VNG) 
DÉBORAH ZIMMERMAN MILEGUIR (SOM VNG) 
CARLOS REMACHA LÓPEZ (PP) 
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. 
 
La Sra. BERTA BELASKOAIN COMAPOSADA (CUP) i el Sr. CARLOS REMACHA 
LÓPEZ (PP) s’incorporen a la sessió en el punt núm. 18 de l’ordre del dia. 
 
A continuació es tracten els punts de l’ordre del dia, que són els següents: 

 
 

ORDRE DEL DIA 
  
  1.  Aprovació, si escau, dels esborranys de les actes de les sessions plenàries de 3 

d’abril (extraordinària i ordinària) i de 27 d’abril (extraordinària i urgent) de 2017. 
 
 
CONTROL DELS ÒRGANS DE LA CORPORACIÓ: 
 
Secretaria General 
 
  2. Donar compte de l’abandonament del govern municipal de la regidora Sra. 

ARIADNA LLORENS I GARCÍA i del regidor Sr. DAVID MONTES MUÑOZ. 
(Exp. 60/2017-SEC) 

  3. Donar compte de diversos Decrets de cartipàs: 
 

3.1. Donar compte del Decret d’avocació de competències de la regidora 
d’Innovació, Relacions amb la Mancomunitat TEGAR i TIC. (Exp. 
208/2015-SEC) 

3.2. Donar compte del Decret d’avocació de competències del regidor adjunt 
de Promoció Econòmica. (Exp. 111/2016-SEC) 

3.3. Donar compte del Decret de modificació de l’organització de les àrees 
d’aquest Ajuntament. (Exp. 158/2015-SEC) 

3.4. Donar compte dels Decrets de modificació dels membres de les 
Comissions Informatives de caràcter estable. (Exp. 181/2015-SEC) 

3.5. Donar compte dels Decrets de l’Alcaldia de delegacions a favor de la 
regidora d’Economia, Hisenda, Seguretat, Recursos Humans i TIC. (Exp. 
191/2015-SEC)  

3.6. Donar compte del Decret de delegació de competències al regidor de 
Promoció Econòmica, Nova Governança i Comunicació. (Exp. 212/2015-
SEC) 

3.7. Donar compte del Decret de delegació de competències a la regidora de 
Serveis Socials, Salut i TEGAR. (Exp. 207/2015-SEC) 

3.8. Donar compte de diversos Decrets de delegació de la resolució de les 
sol·licituds d’accés a la informació pública als regidors del govern d’aquest 
Ajuntament. 

3.9. Donar compte del Decret de l’Alcaldia de modificació dels membres de la 
Junta de Govern Local. (Exp. 151/2015-SEC) 



 

 

3.10. Donar compte del Decret de l’Alcaldia de modificació del nomenament de 
Tinents d’alcalde. (Exp. 152/2015-SEC) 

3.11. Donar compte del Decret de l’Alcaldia nomenament de membres de la 
Comissió Informativa de caràcter específic per a l’elaboració del POUM. 
(Exp. 9/2016-SEC) 

 
  4. Donar compte de dues resolucions de la Direcció General d’Administració Local 

en relació amb la substitució dels habilitats estatals. (Exp. 71/2017-SEC) 
 
Recursos Humans 
 
  5. Donar compte al Ple del Decret d’Alcaldia 2281-2017 relatiu al cessament de la 

Sra. SUSANA VILLAGRASA BAEZA del càrrec d’assessora del grup municipal 
de CiU.  (Exp. 129/2017-RH) 

 
Intervenció 
 
  6. Donar compte del Decret de regidora delegada de 07.04.2017, d’avalar el 

Consorci de Serveis a les Persones. (Exp. 18/2017-INT) 
  7. Donar compte de l’estat d’execució del pressupost municipal i dels organismes 

autònoms IMET i Biblioteca Museu Víctor Balaguer a 31 de març de 2017.  
(Exp. 26/2017-INT) 

 
Tresoreria 
 
  8. Donar compte dels Informes 18/2017 i 19/2017 de Tresoreria, referents al que 

disposa la Llei 15/2010, de lluita contra la morositat, primer trimestre 2017. (Exp. 
50/2017-TRE) 

 
Serveis Socials 
 
  9. Donar compte al Ple dels indicadors socials del primer trimestre de 2017.  (Exp. 

286/2017-SSO) 
 
 
DICTÀMENS: 

 
 

COMISSIÓ INFORMATIVA DE SERVEIS CENTRALS, SEGURETAT I HISENDA 
 
ÀREA D’ALCALDIA-PRESIDÈNCIA 
 
Alcaldia 
 
10. Aprovació, si escau, de l’expedient per tal d’atorgar la Medalla de la Ciutat al Sr. 

JOAN COLLELL I XIRAU, conegut popularment com a PERE TÀPIAS. (Exp. 
1/2017-ALC) 

 



 

 

 
Secretaria General 
 
11. Aprovació, si escau, del nomenament de representants municipals als 

organismes. (Exp. 235/2015-SEC) 
12. Aprovació, si escau, de canvis en el nomenament de representants municipals 

als Consells Escolars dels Centres Educatius de Vilanova i la Geltrú. (Exp. 
224/2015-SEC) 

 
 
ÀREA DE SERVEIS CENTRALS, SEGURETAT I HISENDA 
 
Intervenció 
 
13. Aprovació de l’expedient de reconeixement de crèdits d’exercicis tancats. (Exp. 

12/2017-INT) 
14. Modificació de les bases d’execució del pressupost 2017, referents a la 

regulació de les subvencions nominatives. (Exp. 29/2017-INT) 
 
Tresoreria 
 
15. Aprovació, si escau, de la modificació de l’Ordenança reguladora dels Preus 

Públics municipals, Annex 1, Escoles.  
 
 
 

COMISSIÓ INFORMATIVA DE POLÍTIQUES DE CIUTADANIA 
 

 
ÀREA DE NOVA GOVERNANÇA I COMUNICACIÓ 
 
Participació i Agermanaments 
  
16. Visibilitzar l’agermanament de Vilanova i la Geltrú amb la ciutat de Matanzas 

(Cuba) mitjançant la promoció d’una jornada cultural. (Exp. 116/2017-PAR) 
 
 
ÀREA DE POLÍTIQUES DE CIUTADANIA 
 
Cultura 
 
17. Aprovació, si escau, de les normes de funcionament de la Pabordia de la Festa 

Major. (Exp. 89/2017-CUL) 
18. Aprovació, si escau, de la denominació de diferents equipaments culturals de 

Vilanova i la Geltrú. (Exp. 96/2017-CUL) 
 
 
 



 

 

 
COMISSIÓ INFORMATIVA DE TERRITORI I ESPAI URBÀ 

 
Urbanisme 
 
19. Aprovació provisional de la modificació puntual de Pla General d’Ordenació 

referent a la regulació específica dels usos hoteler i de restauració en el sòl de 
desenvolupament industrial, terciari i de serveis (clau 15).  (Exp. 93/2016-URB) 

20. Aprovació provisional de la modificació puntual del Pla General d’Ordenació 
Urbana a l’àmbit de Santa Maria de Cubelles. (Exp. 83/2016-URB) 

 
URGÈNCIA: 
 
• Adhesió de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú a la Xarxa de Municipis per 

l’Economia Social i Solidària. (Exp. 52/2017-SEC) 
 
 

MOCIONS 
 
Grup Municipal de C’s 
 
21. Moció en defensa dels drets humans i la llibertat de manifestació. (Exp. 

39/2017-eMOC) 
22. Moció per limitar l’acumulació de càrrecs polítics. (Exp. 40/2017-eMOC) 
23. Moció en defensa de la democràcia, la igualtat, la unió i la sobirania nacional de 

tots els espanyols. (Exp. 41/2017-eMOC) 
 
Grups Municipals de la CUP, ERC i SOM VNG 
 
24. Moció per a la constitució d’una Comissió Informativa Especial sobre el Projecte 

Integral del Nucli Antic de Vilanova. (Exp. 42/2017-eMOC) 
 
Carmen Reina 
 
25. Moció per promoure a Vilanova i la Geltrú el projecte Cafè Solidari. (Exp. 

43/2017-eMOC) 
 
Grup Municipal de SOM VNG 
 
26. Moció per a l’adhesió a la Xarxa de Municipis Contra el Deute Il·legítim i les 

Retallades. (Exp. 44/2017-eMOC) 
 
Ariadna Llorens 
 
27. Moció per realitzar millores urgents al Mercat Municipal del centre.  (Exp. 

45/2017-eMOC) 
 
 



 

 

Grup Municipal del PP 
 
28. Moció per garantir la necessitat d’atenció i protecció alimentària dels infants i 

exigir responsabilitat a la Generalitat de Catalunya. (Exp. 46/2017-eMOC) 
 
 

PREGUNTES 
 
 
29. Pregunta d’ERC 

• Sobre la col·lecció Retrats. 
 
30. Preguntes de C’s 

• Davant les greus incidències produïdes als locals nocturns del carrer Correu i la 
zona del barri de la Geltrú, quines mesures pensa adoptar la Regidoria 
d’Urbanisme? 

• Quines accions s’han fet per adequar els habitatges socials en mal estat, en 
compliment de la moció aprovada al mes de gener d’enguany? 

 
31. Preguntes de la CUP 

• En relació amb l’informe elaborat pel secretari municipal el 28 de març de 2017, 
sobre el contracte actual de recollida i neteja viària, en què desaconsella 
prorrogar aquest contracte, que finalitza el març de 2018, quin calendari ha 
previst el govern per analitzar la viabilitat de municipalitzar el servei o per dur a 
terme una nova licitació? 

• Quin calendari de treball té el govern per avançar en la resolució de la 
problemàtica del bosquet de Baix a Mar? 

 
32. Pregunta Carmen Reina 

• Es pren alguna mesura addicional de seguretat i control de soroll i ordre públic a 
les rodalies de la Nau del Ferrocarril quan es celebra alguna activitat nocturna a la 
Nau? 
 

33. Preguntes de SOM VNG 

• Sobre la municipalització de les treballadores del CSP. 

• Sobre la situació actual de l’empadronament de persones en situació econòmica i 
d’ocupació precària a la nostra ciutat. 

 
34. Preguntes Ariadna Llorens 

• Sobre el nombre de línies de P3 que s’han perdut els darrers dos cursos escolars 
2015-2016 i 2016-2017 i previsió per al curs 2017/2018. 

• Sobre quina és la mitjana de l’increment de l’IBI  per habitatge a la ciutat. 
 



 

 

35. Preguntes David Montes 

• A què s’ha dedicat la taxa turística de la temporada 2016 i a què es preveu 
dedicar la del 2017? 

• En quina situació es troba el concurs públic de guinguetes de la platja (“xiringuitos 
de la platja”) i en quina comissió s’està informant d’aquesta qüestió i si hi ha 
novetats al respecte. 

 
PRECS 
 
____________________________________________________________________ 
 

 
 1.  APROVACIÓ, SI ESCAU, DELS ESBORRANYS DE LES ACTES DE LES 

SESSIONS PLENÀRIES DE 3 D’ABRIL (EXTRAORDINÀRIA I 
ORDINÀRIA) I DE 27 D’ABRIL (EXTRAORDINÀRIA I URGENT) DE 2017. 

 
 
S’aproven per unanimitat dels presents els esborranys de les actes de les sessions  
plenàries de 3 d’abril (extraordinària i ordinària) i de 27 d’abril (extraordinària i urgent) 
de 2017, amb un total de 23 vots a favor (4 de CiU, 5 del PSC, 4 de la CUP, 4 d’ERC, 
1 de C’s, 2 de SOM VNG, el vot de la Sra. Carmen Reina, de la Sra. Ariadna Llorens i 
del Sr. David Montes, regidors no adscrits). 
 
 
CONTROL DELS ÒRGANS DE LA CORPORACIÓ: 
 

   2. SECRETARIA GENERAL. DONAR COMPTE DE L’ABANDONAMENT 
DEL GOVERN MUNICIPAL DE LA REGIDORA SRA. ARIADNA 
LLORENS I GARCÍA I DEL REGIDOR SR. DAVID MONTES MUÑOZ. 
(EXP. 60/2017-SEC) 

 
En aquest punt es fan constar en acta les intervencions de la Sra. ARIADNA 
LLORENS i del secretari general: 
 
ARIADNA LLORENS 
 
Sí, gràcies, bona tarda.  Bé, en primer lloc fer esment a que malgrat aquest 
posicionament on llegim que el senyor Montes i jo mateixa no tenim dret a grup propi, 
sinó que se’ns considera regidors no adscrits, volem posar de manifest que nosaltres 
seguirem treballant, com ho hem vingut fent, com a grup.  De manera que ja aviso, ja 
avanço, ja us ho dic a tots, que en totes les mocions, en tots els posicionaments 
només parlarà un dels dos i que allò que diguem un dels dos significarà un 
posicionament comú, perquè aquesta serà la manera que tindrem de treballar.   
 
Dit això també entenem que aquesta... que aquest punt el que fa és no reconèixer, no 
considerar-nos com a grup d’Unió, sinó com a grup de regidors no adscrits.  Per tant 
–i aquí és una pregunta que volíem fer al senyor secretari, en concret-, entenem que 



 

 

aquest és un acte administratiu consistent com per poder interposar un recurs de 
reposició? 
 
SECRETARI GENERAL 
 
És que és clar, el pas a regidor no adscrit no és una decisió municipal, és una 
conseqüència que la llei preveu pel fet d’abandonament del grup de procedència.  Per 
tant, aquí no es fa res més que un especial assabentament.  De fet, no s’ha demanat 
a ningú la creació d’un grup.  Si això es demana, s’haurà de resoldre i contra aquesta 
resolució es podrà interposar recurs. 
 
ARIADNA LLORENS 
 
Sí, només un dubte tècnic, per resoldre-ho, si és possible.  Nosaltres sol·licitàvem el 
següent: “que previs els informes que en el seu cas es considerin oportuns, es 
reconegui que els sotasignants no tenen la consideració de regidors no adscrits, sinó 
que mantenen el grup d’Unió”.  Aquesta és la sol·licitud que vam fer i aquesta és la 
sol·licitud que s’ha denegat.  Per tant, entenem que es denega el grup propi. No és 
així, senyor secretari? 
 
SECRETARI GENERAL 
 
No, perquè no és una sol·licitud adreçada a ningú, i en la part expositiva es diu: “que 
considerant que des de la Secretaria General cal considerar altres qüestions, 
presentem les següents al·legacions per tal que siguin considerades per part de dita 
Secretaria i informi favorablement la constitució de grup propi als regidors 
sotasignants, amb la denominació d’UDC, segons denominació amb la que vàrem 
concórrer amb les llistes conjuntes amb Convergència Democràtica de Catalunya les 
passades eleccions de maig de 2015”.  Per tant, són al·legacions a un informe i el 
que es demana és això. 
 
ARIADNA LLORENS 
 
Per tant, senyor secretari, com hem de fer perquè vostè o qui toqui ens pugui 
contestar de manera, sense possibilitat de dubte, que no tenim dret a grup propi, o 
que sí tenim dret a grup propi? Com ens aconsella que ho fem? 
 
SECRETARI GENERAL 
 
S’ha de sol·licitar a l’Ajuntament. 
 
ARIADNA LLORENS 
 
D’acord, doncs així ho farem.  Moltíssimes gràcies novament. Gràcies. 
 
____________________________________________________________________ 
 
 
 



 

 

Relació de fets 
 
Vist l’escrit presentat per la Sra. Ariadna Llorens García i el Sr. David Montes Muñoz, 
a través d’un correu electrònic, de data 28 de març de 2017, a les 18:59 h., en el qual 
comuniquen la seva voluntat d’abandonar el govern municipal i passar a ser regidors 
de l’oposició. 
 
Fonaments de dret 
 
Vist el que disposa l’article 73.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril (LRBRL), que regula 
l’estatut dels membres de les corporacions locals. 
 
Aquest Ple de l’Ajuntament es dóna per assabentat de la decisió de la Sra. ARIADNA 
LLORENS GARCÍA i del Sr. DAVID MONTES MUÑOZ de deixar de pertànyer al 
govern municipal, els quals continuaran exercint les seves funcions com a regidors a 
l’oposició. 
 
 
 
INFORME SECRETARI GENERAL DE 4 D’ABRIL DE 2017: 
 
 
En Marcel�lí Pons i Duat, secretari general de l’Ajuntament de Vilanova i la 
Geltrú, comarca del Garraf, emet el present informe a requeriment de 
l’Alcaldessa, la qual autoritza la seva emissió atès que la sol�licitud 
formulada al qui subscriu en data 30.3.2017 pels corporatius Ariadna 
Llorens Garcia i David Montes Muñoz, en la seva condició de membres 
d’UDC i, per tant, del grup municipal de CiU, no assolí el quòrum del terç 
dels membres de la Corporació exigit per l’article 179 de la Llei municipal 
de Catalunya per sol�licitar informe preceptiu del secretari. 
 
Aquest informe s’emet en base als antecedents següents: 
 
Primer.- En data 28.3.2017 els corporatius al�ludits enviaren un missatge 
de correu electrònic a l’Alcaldessa amb el següent text: 
 

Neus, 
Amb aquest email et comuniquem per escrit, i formalment, en data 
28 de març de 2017, que els regidors David Montes i Ariadna 
Llorens deixem el govern municipal, i ens anem a l'oposició.  
Quedi així per escrit aquesta voluntat que farem efectiva quant 
abans. 
Ariadna i David. 
 

Segon.- En data 30.3.2017, a les 20:52 hores, els mateixos corporatius 
enviaren un missatge de correu electrònic al qui subscriu amb el text 
següent: 

 



 

 

Molt apreciat Secretari municipal. 
Com saps, el David Montes i jo mateixa, ens hem donat de baixa 
de la coalició CIU,  i passem a la oposició.  
Com tots dos vàrem ser escollits per UDC, i atenent al que disposa 
el reglament del ROM municipal de Vilanova, considerem que no 
passem al grup de regidors no adcrits (tal i com sembla que llegim 
per declaracions de la alcaldessa en premsa)   sino que considerem 
que tenim el dret de mantenir grup propi, com a UDC. 
Sisplau agrairíem enormement que quant abans, especialment 
abans del proper ple de dilluns 3/abril, resolguis aquest dubte, i 
ens ho comuniquis per escrit.  
En tot cas, també  quedem a la teva disposició per trobar nos 
demà a qualsevol hora, o ens telefonis (...). 
Molt agraïts. 
Ariadna i David. 

 
En l’anterior sol�licitud transcrita, s’ha posat en cursiva la paraula “coalició” 
a l’objecte de palesar el que es dirà en el fonament de dret tercer i darrer 
d’aquest informe. 
 
Tercer.- En data 31.3.2017 el qui subscriu rebé un tercer correu electrònic 
amb aquest missatge: 
 

Apreciat Marcel�lí,  
Sis plau ens demanen que la resposta a questa qüestió es faci 
arribar a tots els regidors dels grups municipals.  
Moltes gràcies. Ariadna. 
 

Quart.- Posteriorment l’Alcaldessa ha avalat verbalment l’emissió d’aquest 
informe que s’emet, doncs, per a general informació de tots els regidors 
del plenari municipal i, particularment, complimentant la petició formulada 
per ambdós corporatius d’UDC. 
 
 
INFORME 
 
PRIMER.- LEGISLACIÓ APLICABLE. 
 
El punt de partida ha de ser, forçosament, la legislació aplicable, la qual ve 
constituïda per dos articles: l’article 70.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
reguladora de les bases del règim local (LRBRL) i l’article 50.6 del Text 
refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat per Decret 
Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril (TRLMC). Disposen aquests articles:  
 

Article 70.3 LRBRL: 
 
3. A efectos de su actuación corporativa, los miembros de las 
corporaciones locales se constituirán en grupos políticos, en la forma y 



 

 

con los derechos y las obligaciones que se establezcan con excepción de 
aquéllos que no se integren en el grupo político que constituya la 
formación electoral por la que fueron elegidos o que abandonen su 
grupo de procedencia, que tendrán la consideración de miembros no 
adscritos. 
 
El Pleno de la corporación, con cargo a los Presupuestos anuales de la 
misma, podrá asignar a los grupos políticos una dotación económica 
que deberá contar con un componente fijo, idéntico para todos los 
grupos y otro variable, en función del número de miembros de cada uno 
de ellos, dentro de los límites que, en su caso, se establezcan con 
carácter general en las Leyes de Presupuestos Generales del Estado y 
sin que puedan destinarse al pago de remuneraciones de personal de 
cualquier tipo al servicio de la corporación o a la adquisición de bienes 
que puedan constituir activos fijos de carácter patrimonial. 
 
Los derechos económicos y políticos de los miembros no adscritos no 
podrán ser superiores a los que les hubiesen correspondido de 
permanecer en el grupo de procedencia, y se ejercerán en la forma que 
determine el reglamento orgánico de cada corporación. 
 
Esta previsión no será de aplicación en el caso de candidaturas 
presentadas como coalición electoral, cuando alguno de los 
partidos políticos que la integren decida abandonarla. 
 
Los grupos políticos deberán llevar con una contabilidad específica de la 
dotación a que se refiere el párrafo segundo de este apartado 3, que 
pondrán a disposición del Pleno de la Corporación, siempre que éste lo 
pida. 
 
Cuando la mayoría de los concejales de un grupo político municipal 
abandonen la formación política que presentó la candidatura por la que 
concurrieron a las elecciones o sean expulsados de la misma, serán los 
concejales que permanezcan en la citada formación política los 
legítimos integrantes de dicho grupo político a todos los efectos. En 
cualquier caso, el secretario de la corporación podrá dirigirse al 
representante legal de la formación política que presentó la 
correspondiente candidatura a efectos de que notifique la acreditación 
de las circunstancias señaladas. 
 
Article 50.6 TRLMC: 
 
50.6 Els regidors que abandonen el grup format per la candidatura per 
la qual es van presentar a les eleccions locals no es poden integrar al 
grup mixt, sinó que queden com a regidors no adscrits.  
 
Aquest precepte no és aplicable en el cas de candidatures 
presentades amb la fórmula de coalició electoral, quan algun 
dels partits polítics que la integren decideix abandonar-la.  
 



 

 

 
SEGON.- EXEGESI DE LA LEGISLACIÓ ANTERIOR. 
 
Com es pot comprovar existeix una regla general, consistent en què  els 
regidors que abandonin el grup format per la candidatura per la qual es 
van presentar a les darreres eleccions locals no es poden integrar en cap 
altre grup ni constituir grup nou, sinó que queden com a regidors no 
adscrits.  

 
L’anterior regla general només admet una excepció, que és la relativa a les 
candidatures presentades amb la fórmula de coalició electoral, quan algun 
dels partits polítics que la integren decideix abandonar-la. Aquesta única 
excepció, només prevista per a les coalicions i no pas per a les federacions, 
ens obliga a analitzar, en primer lloc, si es tracta d’un oblit del legislador, o 
bé si es tracta de la seva explícita voluntat; és a dir, si el legislador ha 
volgut excepcionar només les coalicions electorals de la regla general i no 
les federacions, o bé si ha volgut excepcionar-les totes dues i s’ha 
descuidat les segones.  
 
Les federacions de partits polítics i les coalicions electorals estan 
expressament previstes en els articles 44 i 46 de la Llei Orgànica 5/1985, 
de 19 de juny, de règim electoral general (LOREG), i a l’article 1 de la Llei 
Orgànica 6/2002, de 27 de juny, de Partits Polítics. No obstant això, cap 
norma no les defineix ni en fixa les diferències bàsiques, per bé que del 
contingut dels articles que les mencionen, així com de l’escassa doctrina 
que les analitza, en podem extreure les diferències següents: 
 

a) Quant a la seva personalitat, les federacions de partits tenen 
personalitat jurídica pròpia i, en conseqüència, tenen accés al 
registre de partits polítics. En canvi, les coalicions electorals no 
tenen personalitat jurídica pròpia ni tenen accés a l’al�ludit registre.  
 

b) Quant a la seva permanència en el temps, les federacions de partits 
tendeixen a perpetuar-se més enllà d’un mandat o legislatura, 
mentre que les coalicions electorals es caracteritzen per la seva 
temporalitat o transitorietat. Excepte en els supòsits de ruptura o 
dissolució, les coalicions electorals només subsisteixen fins al terme 
del mandat per al qual es van constituir. Constituïda una coalició per 
diversos partits segueix existint encara que un d'ells se separi, tret 
que s'hagués previst una altra cosa en el pacte de coalició. No cap 
tampoc que una coalició quedi oberta a l'adhesió d'entitats polítiques 
diferents a les que la van conformar. 

 
Per tant, una coalició electoral no és una federació ni una entitat 
permanent. És conjuntural i se sustenta en un pacte de coalició que 
s'estableix entre partits i/o federacions de partits per concórrer 



 

 

conjuntament a una elecció concreta. En canvi, una federació no deixa de 
ser una entitat pròpia y diferent formada a partir de la unió de les parts 
involucrades. 
 
Tot i que la LOREG no fa una distinció clara entre ambdues institucions (se 
solen utilitzar indistintament), sí que permet concloure que no son el 
mateix. Així, per exemple, el seu article 44.1 les diferencia clarament:  
 

Pueden presentar candidatos o listas de candidatos: 
 
a)  Los partidos y federaciones inscritos en el registro 

correspondiente. 
b)  Las coaliciones constituidas según lo dispuesto en el apartado 

siguiente. 
 

El que es confirma a l’apartat segon del mateix article:  
 

Los partidos y federaciones que establezcan un pacto de coalición 
para concurrir conjuntamente a una elección deben comunicarlo 
a la Junta competente, en los diez días siguientes a la 
convocatoria.  
 

I l’article 1 de la Llei Orgànica 6/2002, de 27 de juny, de partits polítics, 
com s’ha dit, també diferencia ambdues institucions:  
 

Artículo 1 Libertad de creación y afiliación 
 
3. Los partidos políticos podrán constituir e inscribir federaciones, 
confederaciones y uniones de partidos mediante el cumplimiento 
de lo previsto en el presente capítulo y previo acuerdo expreso 
de sus órganos competentes. 
  

Es tracta, per tant, de dues institucions diferents1, amb una naturalesa 
jurídica totalment diversa que comporta que resulti inadequat aplicar a 
una, les previsions legals de l’altra. Concretament es considera inadequat 
aplicar a les federacions les previsions legals de les coalicions, 
particularment perquè la llei no ho ha previst. I es comprèn que la llei no 
ho hagi previst ja que un pacte de mandat entre diferents partits es pot 
trencar sense que això representi abandonar el grup de procedència, 
mentre que en una federació inscrita en el registre de partits polítics no hi 

                                                 
1 Existeix, finalment,  una altra institució similar a les anteriors que s’anomena agrupació 
electoral o agrupació d’electors. Les agrupacions electorals es diferencien de les anteriors 
perquè són formacions polítiques que es constitueixen únicament i exclusiva per poder 
presentar una candidatura en un procés electoral concret i determinat.  
 



 

 

ha cap pacte de mandat sinó una unió estable i duradora equiparable a un 
partit polític únic, a tots els efectes.   
 
Considerem, per tant, que no és aplicable l’analogia in bonam partem per 
equiparar el règim de les federacions al de les coalicions, ja que la diferent 
naturalesa d’unes i altres ho impedeix. Val a dir, tanmateix, que algun 
ajuntament ho ha fet, com el de Tarragona, però ni és aquesta la solució 
que el qui subscriu considera més ajustada a dret, ni és tampoc la tònica 
dominant dels ajuntaments de Catalunya. 
 
L’analogia és una tècnica d’integració de llacunes legals. L’article 4 del Codi 
Civil preveu que procedeix l’aplicació analògica de les normes quan 
aquestes no contemplin un supòsit específic però en regulin un altre de 
similar entre els quals hi hagi identitat de raó. Però l’analogia no és 
aplicable allí on la llei ja preveu un determinat règim jurídic. Així, per 
exemple, el bloc de la regulació matrimonial no es considera aplicable per 
analogia a les parelles de fet, puix que les parelles de fet ja disposen del 
seu corpus jurídic. En canvi, el barem de quantificació de les 
indemnitzacions per accidents de trànsit s’ha considerat aplicable per la 
jurisprudència, baldament no ho disposi cap norma, a les situacions de 
responsabilitat civil per a accidents causats per explosions de gas, en no 
existir cap barem de quantificació en aquest darrer cas. 
 
En el nostre cas no hi ha cap llacuna legal ja que la llei preveu 
explícitament uns efectes per als regidors que abandonin el grup polític de 
procedència, sigui aquest un partit polític, una agrupació d’electors o una 
federació que, com acabem de veure, és un partit polític. En tots aquests 
casos la llei preveu explícitament que les conseqüències jurídiques de 
l’abandonament del grup de procedència són passar a la situació de regidor 
no adscrit. Aquesta és la regla general, regla que només s’excepciona en el 
cas concret de les coalicions electorals. Per tant, aquí no hi ha cap llacuna 
a cobrir: hi ha una previsió legal genèrica i una excepció. Tot el que no 
coincideixi explícitament i específica amb l’excepció –i el cas sotmès a 
informe no hi coincideix- constitueix regla general i s’apliquen les 
conseqüències jurídiques previstes explícitament per la llei. 
  
 
TERCER.- CiU ÉS UNA FEDERACIÓ DE PARTITS POLÍTICS. 
 
CiU no és cap coalició electoral, contràriament al que afirmen els 
sol�licitants de l’informe en el correu tramés al secretari: 
 

Com saps, el David i jo mateixa, ens hem donat de baixa de la 
coalició CiU...  

 



 

 

CiU és una federació de partits polítics inscrita en el corresponent registre 
de partits polítics. El fet que en el moment present la federació CiU s’hagi 
dissolt  no treu ni posa res a les conseqüències jurídiques a les quals arriba 
aquest informe. Als efectes de dirimir si els regidors que abandonen el 
grup de procedència passen a la situació de regidors no adscrits o poden 
formar grup és indiferent que la federació CiU s’hagi dissolt o que el partit 
polític UDC hagi també desaparegut. Als efectes que ens ocupen la situació 
que cal prendre en consideració és la generada al començament del 
mandat, quan es constituí el grup municipal de CiU.  
 
  
CONCLUSIÓ: Els regidors que abandonin el grup polític municipal de CiU, 
ni que provinguin tots ells d’un mateix partit polític, ni que incloguin tots 
els corporatius del partit en el consistori, ni que sigui com a conseqüència 
de la dissolució de la federació o d’un dels seus partits, no poden constituir 
grup nou ni passar al grup mixt, ja que el grup de procedència no és cap 
coalició electoral. En no ser CiU una coalició electoral sinó una federació de 
partits polítics estable i inscrita en el registre de partits polítics, aquests 
regidors han de passar a tenir la consideració de regidors no adscrits. 
 
Aquest és l’informe que emet el qui subscriu, el qual sotmet a qualsevol 
altre millor fonamentat en dret. 
 
Vilanova i la Geltrú, 4 d’abril de 2017 
 
El secretari 
Marcel�lí Pons i Duat 
 
 
 



 

 

ESCRIT ARIADNA LLORENS I DAVID MONTES DE 25.04.2017 
 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

INFORME LLETRAT DE 03.05.2017 
 
Francesc Torres Ferrando, Lletrat de Secretaria de l’Ajuntament de 
Vilanova i la Geltrú, comarca del Garraf, emet el present informe a 
requeriment del Secretari General, segons els següents apartats. 
 
OBJECTE. 
 
En relació amb l’escrit presentat al Registre General de l’Ajuntament en 
data 25-04-2017 per la Sra. ARIADNA LLORENS GARCIA i el Sr. DAVID 
MONTES MUÑOZ, en la seva qualitat de Regidors electes d’Unió 
Democràtica de Catalunya, en el qual demanen: 
  
“Que, previs els informes que en el seu cas es considerin oportuns, es 
reconegui que els sotasignants no tenen la consideració de regidors no 
adscrits, sinó que mantenen el grup d’UDC amb el que van concórrer amb 
CDC a les darreres eleccions, i ens siguin reconeguts tots els drets 
inherents al grup”. 
 
 
CONSIDERACIONS. 
 
I. Si bé l’escrit no expressa cap destinatari, cal entendre que va adreçat al 
Secretari General de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, atès que en el 
seu expositiu final, previ a les al�legacions, l’escrit després de fer 
referència a l’informe de Secretaria General de data 4/04/2017 en núm. 
Exp. 000061/2017-SEC, manifesta: 
 
“Que considerant que des de la secretaria general cal considerar altres 
qüestions, presentem les següents AL�LEGACIONS per tal que siguin 
considerades, per part de dita secretaria i informi favorablement la 
constitució del grup propi dels regidors sotasignants, amb la denominació 
d’UDC, segons denominació amb la que vàrem concórrer amb les llistes 
conjuntes amb Convergència democràtica de Catalunya les passades 
eleccions de maig de 2015”. 
 
Com a conseqüència, el present informe analitzarà si cal modificar 
l’informe de Secretaria General expressat de data 4/04/2017, com a 
conseqüència de la consideració de les al�legacions de l’escrit. 
 
II. La idea rectora de l’informe de Secretaria General de l’Ajuntament de 
4/04/2017 és que, en no ser Convergència i Unió una coalició electoral, 
sinó una federació de partits polítics estable i inscrita en el registre de 
partits polítics, aquests regidors han de passar a tenir la consideració de 
regidors no adscrits. 
 



 

 

És a dir, en primer lloc, els efectes són molt diferents si s’abandona una 
federació o una coalició. Seguidament, cal considerar que les persones 
Regidores a les quals es refereix el present informe han abandonat una 
federació de partits i no una coalició. Doncs es van presentar a les 
eleccions en forma de federació, no de coalició.  
 
A partir d’aquí cal analitzar si s’aporten altres consideracions a tenir en 
compte per part de secretaria per informar favorablement la constitució de 
grup propi. 
 
En el propi escrit es reconeix que Convergència i Unió era una Federació 
des de 2001. També que van concórrer a les eleccions municipals amb 
CDC sota les sigles d’UDC, dins la federació de CiU. 
 
La interpretació que fa l’informe de Secretaria General de considerar-los 
Regidors no adscrits perquè cal diferenciar entre coalició i federació, 
s’estima que és l’única viable a partir de que reconeixen que van concórrer 
a les eleccions dins la federació de CiU. 
 
CONCLUSIÓ. 
 
No correspon informar en sentit diferent a l’informe de Secretaria General 
de 4/0472017. 
___________________________________________________________ 
 
 
El Ple de l’Ajuntament es dóna per assabentat. 
 
 

3.  SECRETARIA GENERAL. DONAR COMPTE DE DIVERSOS DECRETS 
DE CARTIPÀS: 

 
 

3.1. DONAR COMPTE DEL DECRET D’AVOCACIÓ DE COMPETÈNCIES DE 
LA REGIDORA D’INNOVACIÓ, RELACIONS AMB LA MANCOMUNITAT 
TEGAR I TIC. (EXP. 208/2015-SEC) 

 
 
DECRET DE L’ALCALDIA núm. 2534-2017, de 10 d’abril de 2017 
 
Relació de fets 
 
Atès que per Decret de l’Alcaldia de 13 de juliol de 2015, es delegaven a la Sra. 
Ariadna Llorens García una sèrie d’atribucions en l’àmbit funcional de les regidories 
d’Innovació, Relacions amb la Mancomunitat TEGAR i Tecnologies de la Informació i 
la Comunicació (TIC). 
 



 

 

Vist l’escrit presentat per la Sra. Ariadna Llorens García, en data 28 de març de 2017, 
en el qual manifesta la seva decisió de deixar de pertànyer al govern municipal. 
  
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. 10 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic. 
 
Per tot això, 
 
RESOLC: 
 
“PRIMER. AVOCAR les competències delegades a la Sra. Ariadna Llorens i García 
en el Decret de l’Alcaldia de data 13 de juliol de 2015, relatives a l’àmbit funcional de 
les regidories d’Innovació, Relacions amb la Mancomunitat TEGAR i Tecnologies de 
la Informació i la Comunicació (TIC). 
 
SEGON. Donar trasllat d’aquest Decret a la persona interessada, així com ordenar la 
seva publicació al Butlletí Oficial de la Província i al tauler d’edictes municipal i donar-
ne compte al Ple.” 
 
El Ple de l’Ajuntament es dóna per assabentat. 
 
 

3.2. DONAR COMPTE DEL DECRET D’AVOCACIÓ DE COMPETÈNCIES 
DEL REGIDOR ADJUNT DE PROMOCIÓ ECONÒMICA. (EXP. 111/2016-
SEC) 

 
DECRET DE L’ALCALDIA núm. 2535-2017, de 10 d’abril de 2017 
 
Relació de fets 
 
Atès que per Decret de l’Alcaldia de 20 d’abril de 2016, es delegaven al Sr. David 
Montes Muñoz una sèrie d’atribucions en l’àmbit funcional de la Regidoria de 
Promoció Econòmica. 
  
Vist l’escrit presentat pel Sr. David Montes Muñoz, en data 28 de març de 2017, en el 
qual manifesta la seva decisió de deixar de pertànyer al govern municipal. 
  
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. 10 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic. 

 
Per tot això, 
 
RESOLC: 
 
“PRIMER. AVOCAR les competències delegades al Sr. DAVID MONTES MUÑOZ en 
el Decret de l’Alcaldia núm. 3280-2016, de data 20 d’abril de 2016, relatives a l’àmbit 
funcional de la Regidoria de Promoció Econòmica. 
 
SEGON. Donar trasllat d’aquest Decret a la persona interessada, així com ordenar la 
seva publicació al Butlletí Oficial de la Província i al tauler d’edictes municipal i donar-
ne compte al Ple.” 
 
El Ple de l’Ajuntament es dóna per assabentat. 
 

3.3. DONAR COMPTE DEL DECRET DE MODIFICACIÓ DE 
L’ORGANITZACIÓ DE LES ÀREES D’AQUEST AJUNTAMENT. (EXP. 
158/2015-SEC) 

 
 
DECRET DE L’ALCALDIA núm. 2633-2017, de 19 d’abril de 2017 
 
Vist el Decret de l’Alcaldia de 19 de juny de 2015, pel qual s’estableix la nova 
organització municipal, en base a les diferents àrees funcionals i el Decret de 26 de 
maig de 2016, que el modifica. 
 
Atès que amb la renúncia a formar part del govern municipal de la regidora Sra. 
Ariadna Llorens García i del regidor Sr. David Montes Muñoz, s’han d’efectuar canvis 
en l’organigrama de la Corporació. 
 
Atès el que disposen els articles 21.3, 22 i 23.4 de la Llei 7/85, de 2 d’abril, 
reguladora de les bases del règim local, en concordança amb els art. 52 i 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, i amb l’art. 27 del Reglament Orgànic 
Municipal. 
 
Per tot això, 
 
RESOLC: 
 
“PRIMER. Modificar l’organització municipal fixada pel Decret de l’Alcaldia de 19 de 
juny de 2015, modificada posteriorment per Decret de 26 de maig de 2016, i establir 
l’organització municipal i l’adscripció dels diferents serveis i ens municipals a les 



 

 

corresponents àrees, així com designar les presidències d’aquestes àrees d’acord 
amb el següent: 
 
 
ÀREA D’ALCALDIA-PRESIDÈNCIA 
Alcaldessa  Sra. Neus Lloveras i Massana 
 
−−−− SECRETARIA GENERAL  

� Servei de Fe Pública 
� Serveis Jurídics 
� Serveis de Contractació 
� Servei de Patrimoni 
� Servei de gestió d’Expedients Sancionadors 
� Responsabilitat Social Corporativa 
 

−−−− GABINET D’ALCALDIA I PROTOCOL  
� Atenció a la ciutadania, entitats i empreses 
� Desenvolupament i execució de programes 
� Gestió d’equipaments públics (espai noble Ajuntament i edifici Molí de Mar) 
� Organització d’actes públics de representació institucional i de ciutat 
� Organització i gestió de matrimonis civils 

 
−−−− ATENCIÓ A LA CIUTADANIA 

���� Oficina d’Atenció al Ciutadà (OAC)  
o Informació ciutadana 
o Tramitació (Registre general d’entrada d’instàncies i sol·licituds) 

 
���� ESTADÍSTICA  

o Gestió del cens electoral 
o Gestió del padró municipal d’habitants 
o Jurat popular 
o Manteniment i registre d’unions civils 
o Manteniment seccionat de la ciutat (divisió districtes, seccions i carrers) 
 

ENS ADSCRITS A L’ÀREA 
���� Funerària Vilanova, SA 
 
ENS AMB REPRESENTACIÓ MUNICIPAL 
���� Xarxa RETOS, Red de Territorios Socialmente Responsables 
���� Associació de Municipis per la Independència 
���� Associació Catalana de Municipis 
���� Federació de Municipis de Catalunya 
 
CONRACTES ADSCRITS A L’ÀREA 
���� Contracte defensa jurídica 
 
 
 



 

 

 
 
ÀREA DE NOVA GOVERNANÇA I COMUNICACIÓ 
President:  
Sr. Juan Luis Ruiz López 
Regidor de l’Àrea:  
Sr. Juan Luis Ruiz López, regidor de Comunicació, Participació i 
Agermanaments, Cooperació, Govern Obert i Descentralització 
 
−−−− COMUNICACIÓ  
−−−− PARTICIPACIÓ I AGERMANAMENTS  

� Foment de les relacions i el coneixement de les ciutats agermanades 
� Gestió i promoció dels equipaments cívics municipals 
� Promoció de la participació ciutadana en els assumptes públics 
� Suport al teixit associatiu 
� Promoció i suport a l’Oficina del Defensor de la Ciutadania 
 

−−−− COOPERACIÓ  
� Sensibilització i foment de la cooperació i la solidaritat 

 
−−−− GOVERN OBERT 
 
−−−− DESCENTRALITZACIÓ 
 
ENS ADSCRITS A L’ÀREA 
���� Informació i Comunicació de Vilanova i la Geltrú, SAM (ICVSAM) 
 
ORGANITZACIONS SUPRAMUNICIPALS ÀREA 
���� Consorci de Comunicació Local 
���� Consorci per a la Gestió del Servei de Televisió Digital Local Pública del Garraf 
 
ENS AMB REPRESENTACIÓ MUNICIPAL 
���� Associació del Fons Català de Cooperació al Desenvolupament 
 
CONTRACTES ADSCRITS A L’ÀREA 
���� Gestió de centres cívics 
���� Gestió del bar del centre cívic del Tacó 
���� Gestió del bar del centre cívic de La Collada 
 



 

 

 
 
ÀREA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA, OCUPACIÓ I INNOVACIÓ 
President:  
Sr. Juan Luis Ruiz López 
Regidors de l’Àrea: 
Sr. Juan Luis Ruiz López, regidor de Promoció Econòmica, Projecció Exterior i 
Innovació 
Sra. Neus Lloveras i Massana, regidora d’Empresa i Projectes Estratègics 
Sr. Joan Martorell i Masó, regidor d’Ocupació 
 
−−−− PROMOCIÓ ECONÒMICA I PROJECCIÓ EXTERIOR 

� Empresa i Projectes Estratègics 
� Foment del turisme i promoció de la ciutat 
� Atracció d’inversions 
� Projecció exterior 
� Finestreta única empresarial 
���� Mercats 
���� Mercats exteriors 
���� Promoció Comerç i Fires locals 
���� Oficina Municipal d’Informació al Consumidor (OMIC) 
 

−−−− OCUPACIÓ  
� Programes de Formació Ocupacional i inserció laboral regulats pel SOC  
   (FOAP, JPO, MARMI, ESPAIS DE RECERCA DE FEINA, SIOAS...)  
� Programació pròpia: Club de la feina, Club emprendre, Borsa de treball, 

Agència de Col·locació, TIMOL, MATÍ...  
 

−−−− INNOVACIÓ 
� Smartcities 
� Gestió de Clústers 
� Projecció/Acció internacional 
� Innovació estratègica 
� Campus del coneixement 
� Servei de COWORK 
� Projectes europeus 
� Formació 

 
ENS ADSCRITS A L’ÀREA 
���� Entitat Pública Empresarial Local “NEÀPOLIS” 
���� Promoció Industrial Vilanova, SAM (PIVSAM) 
 
ORGANITZACIONS SUPRAMUNICIPALS ÀREA 
���� Consorci de l’Agència de desenvolupament econòmic del Garraf (NODE) 
 
ENS AMB REPRESENTACIÓ MUNICIPAL 
���� Xarxa Local de Consum 
 



 

 

 
ÀREA DE POLÍTIQUES DE CIUTADANIA  
Presidenta: 
Sra. Teresa Llorens i Carbonell 
Regidors de l’Àrea: 
Sra. Teresa Llorens i Carbonell, regidora de Cultura, Convivència i Equitat 
Sr. Joan Martorell i Masó, regidor d’Educació 
Sra. Blanca Albà i Pujol, regidora de Joventut, Gent Gran, Infància, 
Adolescència i Esports 
Sra. Gisela Vargas Reyes, regidora de Serveis Socials, Salut i relacions amb la 
Mancomunitat TEGAR 
 
−−−− CULTURA  

� Escoles municipals (EMAID I ECMMMM) 
� Servei de Patrimoni 
� Servei d’Art Contemporani 
� Servei d’Arts Escèniques  
� Servei de Cultura Popular 
� Biblioteques municipals 
� Política lingüística 

 
−−−− EDUCACIÓ 

� Planificació Educativa i cooperació administració educativa competent 
� Foment participació educativa. Consell Escolar Municipal, Consells Escolars 

de Centre. Comissió Escolarització Postobligatoris. 
� Oficina Municipal d’Escolarització. Comissió Garanties d’admissió.  
� Vigilància i compliment escolaritat obligatòria. Pla Local contra l’absentisme 

escolar i abandonament prematur. 
� Conservació, manteniment i vigilància de centres educatius (11 escoles 

d’educació infantil i primària). 
� Escola d’adults. Manteniment i vigilància. 
� Ús social de centres d’educació infantil i primària. 
� Gestió activitats centres docents via pública. 
� Llars d’infants municipals (2). Control i gestió contractació concessió 

administrativa. 
� Millora, suport i qualitat educativa: projectes de millora escolar, foment i 

convivència, orientació i transició. (PAE, PAL, Descobrim VNG, Cultura 
Emprenedoria, Far, Tastets, Zona E, Pati Obert, Aules d’estudi...)   

� Ajuts, convenis i subvencions entitats/associacions món educatiu. 
� Participació plans i projectes transversals. 
� EFAV 

o Ensenyaments reglats pel Ministerio de Fomento de TMA (Tècnics 
Manteniment Aeronaus)  

 
−−−− CONVIVÈNCIA I EQUITAT  

� Gestió de la diversitat 
� Gestió del conflicte 
� Sensibilització en convivència i equitat 



 

 

 
−−−− JOVENTUT 

� Foment de l’emancipació i autonomia dels i de les joves 
� Foment de la creativitat juvenil 
� Suport al teixit associatiu 
 

−−−− GENT GRAN 
� Foment i suport a l’envelliment actiu i a la transmissió de la memòria històrica i 

de vida 
 
−−−− INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA  

� Casals d’estiu 
� Pla Local d’Infància i Adolescència 
� Centre Obert 

 
−−−− POLÍTICA LINGÜÍSTICA 
 
−−−− SERVEIS SOCIALS   

� Atenció a la infància i adolescència en risc 
� Garantia de la inserció socio-laboral 
� Habitatge social 
� Model col·laboratiu serveis socials – Salut 
� Promoció de l’autonomia de les persones dependents 
� Suport al teixit associatiu 
� Tractament social a persones i famílies 
� Vulnerabilitat alimentària 

 
- SALUT  

� Pla local de prevenció en drogues  
� Programa d’animació educativa de salut pública (PAES) 
� Promoció de la salut comunitària 
� Promoció salut jove 
� Salut i control ambiental 
� Seguretat alimentària  

 
−−−− ESPORTS   

� Esports i equipaments esportius 
� Promoció i foment de l’esport 
 

ENS ADSCRITS A L’ÀREA 
���� Organisme Autònom de Patrimoni “Víctor Balaguer” 
���� Institut Municipal d’Educació i Treball (IMET) 
 
ORGANITZACIONS SUPRAMUNICIPALS 
���� Mancomunitat TEGAR Garraf 
���� Consorci de Serveis a les Persones 
���� Consorci del Govern Territorial de Salut del Garraf 
���� Consorci Sanitari del Garraf 



 

 

���� Consorci de Normalització Lingüística 
���� Consorci transversal Xarxa d’Activitats Culturals 
 
ENS AMB REPRESENTACIÓ MUNICIPAL 
���� Xarxa Local per a la Diversitat i la Ciutadania 
���� Xarxa Local de Prevenció de les Drogodependències 
���� Fundació Privada Sant Antoni Abat 
���� Fundació Club Patí Vilanova 
���� Consell Esportiu del Garraf 
���� Taula de Salut Mental del Garraf 
 
CONTRACTES ADSCRITS A L’ÀREA 
���� Menjador social de Can Pahissa 
���� Servei d’acolliment residencial d’urgència 
���� Servei de suport (psicològic) a Serveis Socials 
���� Supervisió professionals EBAS de Serveis Socials 
���� Gestió Centres Oberts  
���� Pla de drogues 
���� Servei de mediació 
���� Servei d’Atenció Psicològica 
���� Consergeria i petit manteniment d’instal·lacions esportives 
���� Manteniment instal·lacions esportives  
���� Concessió Parc del Garraf  
���� Concessió Esportiu la Piscina  
���� Concessió bar pavelló Garraf 
���� Concessió bar Pavelló Esportiu Municipal 
���� Servei taquillatge Teatre Principial i Auditori (pendent licitació) 
���� Serveis tècnics escènics llums i so (pendent licitació) 
���� Contracte de manteniment de baixa tensió de l’ECMMMM  
���� Contracte de gestió de les Llars d’Infants Municipals  
 
 
 
ÀREA DE SERVEIS CENTRALS, SEGURETAT I HISENDA 
Presidenta: 
Sra. Glòria García i Prieto 
Regidores de l’Àrea: 
Sra. Glòria García i Prieto, regidora de Recursos Humans, Economia, Hisenda, 
Seguretat i Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC)  
 
 
−−−− RECURSOS HUMANS  
 
−−−− INTERVENCIÓ  

� Fiscalització 
� Comptabilitat i pressupostos 
� Compres i Serveis Generals 
� Gestió del coneixement 



 

 

 
      TRESORERIA  

� Servei de Tresoreria 
� Gestió Tributària 
� Servei de Recaptació 

 
−−−− TIC   

� Serveis Informàtics centrals, de continuïtat, d’assistència tècnica i de 
programació. Seguretat i protecció de dades. 

� Gestió i desenvolupament de la xarxa corporativa de telecomunicacions: 
electrònica de xarxa, Fibra Òptica i comunicacions sense fils. 

� Serveis centrals de telefonia corporativa: telefonia IP, fix i mòbil. 
� Serveis d’Internet: correu electrònic, navegació web, hostatge de pàgines web, 

serveis al núvol, gestió de dominis, seguretat perimetral, anàlisis i 
desenvolupament de projectes web. 

� Serveis d’Informació de Base i Cartogràfica. Serveis de mapes temàtics. 
Gestió comptable, tributària i fiscal, facturació electrònica. 

� Serveis d’administració electrònica: Seu electrònica, carpeta ciutadana, 
expedients electrònics: tramitació, notificacions i signatura electrònica. 

� Serveis d’Intranet: directori corporatiu, arxiu de documents, espais 
col·laboratius i gestió documental. 

 
−−−− SEGURETAT I PROTECCIÓ CIUTADANA  

� Policia administrativa 
� Policia assistencial 
� Policia de seguretat 
� Policia de trànsit 
� Protecció civil i gestió d’emergències 
� Servei retirada vehicles a la via pública  

 
CONTRACTES ADSCRITS A L’ÀREA 
���� Servei de retirada de vehicles al dipòsit 
���� Rènting de vehicles Policia local 
���� Servei de manteniment d’extintors 
���� Servei de manteniment de calefacció i climatització 
���� Neteja d’edificis municipals 
���� Subministrament de material oficina, consumibles i paper  
���� Servei de vigilància i recepció Ajuntament 
���� Servei de manteniment de portes automàtiques  
���� Servei de telecomunicacions  
���� Manteniment de la xarxa informàtica  
���� Servei de telefonia  
���� Servei d’assegurances  
���� Servei de subministrament de roba de la Policia local 
���� Manteniment del sistema de gestió QMATIC 
 
 
 



 

 

 
ÀREA DE TERRITORI I ESPAI URBÀ 
President: 
Sr. Gerard Llobet Sánchez 
Regidors de l’Àrea: 
Sr. Gerard Llobet Sánchez, regidor d’Urbanisme, Habitatge i Medi Ambient 
Sr. Joan Giribet de Sebastián, regidor de Mobilitat, Serveis Viaris, Projectes i 
Obres 
 
−−−− URBANISME 

� Llicències i disciplina d’obres i activitats  
� Planejament urbanístic i de gestió 
� Serveis jurídics i administratius d’Urbanisme  

 
−−−− HABITATGE  

� Habitabilitat i disciplina d’habitatge 
� Protecció i garantia d’accés a l’habitatge 
� Promoció per a la rehabilitació d’habitatges 
 

−−−− MEDI AMBIENT  
� Educació mediambiental 
� Eficiència i estalvi energètic 
� Medi Natural 
� Medi Urbà 
 

−−−− MOBILITAT  
� Creació i gestió d’aparcaments 
� Infraestructures de la Mobilitat 
� Registres i llicències de pas i estacionament 
� Taxi i transport interurbà 
� Transport urbà 

 
−−−− SERVEIS VIARIS   

� Brigada municipal 
� Enllumenat públic 
� Gestió de platges, parcs i jardins 
� Gestió de l’ocupació de la via pública i inspecció 
� Gestió i manteniment de la via pública 
� Llicències i concessions d’activitats que utilitzen l’espai públic 
� Neteja viària 
� Tractament de residus  
� Control d’armes d’aire comprimit 
� Servei de platges 

 
−−−− PROJECTES I OBRES   

� Projectes d’obres i paisatge urbà  
 
 



 

 

ENS ADSCRITS A L’ÀREA 
���� Companyia d’Aigües de Vilanova i la Geltrú, SAM (Serveis Viaris) 
���� Servei d’Aparcaments de Vilanova i la Geltrú, SAM (Serveis Viaris) 
 
ORGANITZACIONS SUPRAMUNICIPALS 
���� Consorci Urbanístic per al desenvolupament del sector 2.8 de l’Eixample Nord 

(Urbanisme) 
���� Consorci dels Colls i Miralpeix-Costa del Garraf (Medi Ambient) 
���� Consorci per la gestió integral d’Aigües de Catalunya (Serveis Viaris) 
���� Mancomunitat Intermunicipal Penedès-Garraf (Serveis Viaris) 
 
ENS AMB REPRESENTACIÓ MUNICIPAL 
���� Xarxa de Parcs Naturals 
���� Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat 
���� Xarxa de Serveis Locals d’Habitatge 
���� Associació de l’Agrupació de Municipis amb Transport Urbà (AMTU) 
���� Comunitat de Regants del Pantà de Foix 
 
CONTRACTES ADSCRITS A L’ÀREA 
����  Neteja viària (Serveis Viaris) 
���� Transport públic urbà (Serveis Viaris) 
���� Jardineria zona A i B (Serveis Viaris) 
���� Serveis de manteniment d’enllumenat públic (Serveis Viaris) 
���� Inspecció baixa tensió (Serveis Viaris) 
���� Concessió quiosc i golf parc de Ribes Roges (Serveis Viaris) 
���� Concessió quiosc parc de la Quadra d’Enveja (Serveis Viaris) 
���� Concessió quiosc parc Gumà i Ferran (Serveis Viaris) 
���� Concessió quioscos premsa rambla Principal (Serveis Viaris) 
���� Concessió quiosc plaça Xoriguer  (Serveis Viaris) 
���� Servei de retirada de residus urbans (Serveis Viaris) 
���� Socorrisme platges  
���� Concessió xiringuitos platja  
 
SEGON. Donar compte la present resolució en la propera sessió plenària que es 
celebri, procedint a la notificació a les persones interessades i a la seva publicació en 
el Butlletí Oficial de la Província, sense perjudici que la seva efectivitat es produirà a 
partir del dia següent de la present resolució.” 
 
El Ple de l’Ajuntament es dóna per assabentat. 
 
 

3.4. DONAR COMPTE DELS DECRETS DE MODIFICACIÓ DELS MEMBRES 
DE LES COMISSIONS INFORMATIVES DE CARÀCTER ESTABLE. 
(EXP. 181/2015-SEC) 

 
DECRET DE L’ALCALDIA 2642-2017, de 19 d’abril de 2017 
 
En data 6 de juliol de 2015, la Il·lma. Sra. Alcaldessa va dictar el Decret de designació 
dels membres de les Comissions Informatives de caràcter permanent. 



 

 

 
Aquest Decret ha estat modificat diverses vegades, posteriorment, per diferents 
causes. 
 
En el moment present s’imposa una nova modificació motivada per la renúncia de la 
Sra. Ariadna Llorens García i del Sr. David Montes Muñoz a formar part del govern 
municipal. 
 
Aquestes renúncies han de provocar una redistribució de les tasques de l’equip de 
govern. 
 
Per tot això, 
 
RESOLC: 
 
“PRIMER. CESSAR la Sra. ARIADNA LLORENS GARCÍA com a presidenta de la 
Comissió Informativa de Promoció Econòmica, Ocupació i Innovació. 
 
SEGON. NOMENAR el Sr. JUAN LUIS RUIZ LÓPEZ com a president de la Comissió 
Informativa de Promoció Econòmica, Ocupació i Innovació. 
 
TERCER. CESSAR el Sr. JUAN LUIS RUIZ LÓPEZ com a vice-president de la 
Comissió Informativa de Serveis Centrals, Seguretat i Hisenda. 
 
QUART. NOMENAR la Sra. TERESA LLORENS CARBONELL com a vice-presidenta 
de la Comissió Informativa de Serveis Centrals, Seguretat i Hisenda. 
 
CINQUÈ. CESSAR el Sr. DAVID MONTES MUÑOZ com a vocal suplent de la 
Comissió Informativa de Promoció Econòmica, Ocupació i Innovació, i de la Comissió 
Informativa de Territori i Espai Urbà. 
 
SISÈ. CESSAR la Sra. ARIADNA LLORENS GARCÍA com a vocal suplent Comissió 
Informativa de Serveis Centrals, Seguretat i Hisenda. 
 
SETÈ.  NOMENAR la Sra. ARIADNA LLORENS GARCÍA i el Sr. DAVID MONTES 
MUÑOZ com a membres de les quatre comissions informatives de caràcter estable, 
en qualitat de regidors no adscrits. 
 
VUITÈ. NOMENAR el Sr. JOAN GIRIBET DE SEBASTIÁN i la Sra. TERESA 
LLORENS CARBONELL com a vocals suplents de la Comissió Informativa de 
Promoció Econòmica, Ocupació i Innovació. 
 
NOVÈ. NOMENAR la Sra. BLANCA ALBÀ PUJOL com a vocal suplent de la 
Comissió Informativa de Serveis Centrals, Seguretat i Hisenda. 
 
DESÈ. NOMENAR la Sra. GLÒRIA GARCÍA PRIETO com a vocal suplent de la 
Comissió Informativa de Territori i Espai Urbà. 
 



 

 

ONZÈ. NOTIFICAR la present resolució a tots els grups municipals i a les persones 
interessades.” 
 
El Ple de l’Ajuntament es dóna per assabentat. 
 
 
DECRET DE L’ALCALDIA 2998-2017, de 5 de maig de 2017 
 
 
Vist que s’ha detectat un error de dret en el Decret de l’alcaldessa núm. 2642-2017, 
de data 19 d’abril de 2017, es procedeix a la seva rectificació. 
 
Vist que en la Comissió Informativa de Promoció Econòmica, Ocupació i Innovació 
cal una nova redistribució de les persones que formen part de l’equip de govern. 
 
Per tot això, 
 
RESOLC: 
 
Primer.  MODIFICAR l’apartat VUITÈ del Decret de l’alcaldessa núm. 2642-2017, de 
19 d’abril de 2017, de nomenament de membres de les Comissions Informatives de 
caràcter estable, en el sentit que on posa: 
 

“VUITÈ. NOMENAR el Sr. JOAN GIRIBET DE SEBASTIÁN i la Sra. 
TERESA LLORENS CARBONELL com a vocals suplents de la Comissió 
Informativa de Promoció Econòmica, Ocupació i Innovació.” 
 

Ha de dir: 
 

“VUITÈ. NOMENAR la Sra. BLANCA ALBÀ PUJOL i la Sra. GISELA 
VARGAS REYES com a vocals suplents de la Comissió Informativa de 
Promoció Econòmica, Ocupació i Innovació.” 

 
Segon. CESSAR la Sra. TERESA LLORENS CARBONELL com a vocal titular de la 
Comissió Informativa de Promoció Econòmica, Ocupació i Innovació. 
 
Tercer. NOMENAR el Sr. JOAN GIRIBET DE SEBASTIÁN com a vocal titular de la 
Comissió Informativa de Promoció Econòmica, Ocupació i Innovació. 
 
Quart. NOTIFICAR la present resolució a tots els grups municipals i a les persones 
interessades.” 
 
El Ple de l’Ajuntament es dóna per assabentat. 
 
 

3.5. DONAR COMPTE DELS DECRETS DE L’ALCALDIA DE 
DELEGACIONS A FAVOR DE LA REGIDORA D’ECONOMIA, HISENDA, 
SEGURETAT, RECURSOS HUMANS I TIC. (EXP. 191/2015-SEC)  

 



 

 

 
DECRET DE L’ALCALDIA 2111-2017, de 28 de març de 2017 
 
Relació de fets 
 
Atès que és voluntat de l’alcaldessa delegar determinades atribucions en matèria de 
hisenda, per tal de millorar i agilitar la gestió dels expedients que es tramitin en 
aquesta matèria. 
 
Atès que l’art. 44 del ROF disposa que totes les delegacions hauran de contenir 
l’àmbit dels assumptes als quals fa referència la delegació i les facultats que es 
deleguen, així com les condicions específiques de l’exercici de les mateixes. 
 
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. 22.3 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. 

 
Per tot això, 
 
R E S O L C : 
  
“Primer. DELEGAR en la regidora de Recursos Humans, Seguretat i Hisenda, Sra. 
GLÒRIA GARCÍA i PRIETO, amb caràcter genèric, les atribucions següents: 
 

- L’aprovació dels actes d’autorització i disposició (AD) corresponents a despeses 
legalment adquirides en relació amb les matèries assignades a la seva regidoria. 

 
Segon. DELEGAR en la regidora de Recursos Humans, Seguretat i Hisenda, Sra. 
GLÒRIA GARCÍA i PRIETO, dins de l’àmbit funcional d’Hisenda, les següents 
atribucions:  
 

- Acords de compensació de dèbits i crèdits recíprocs. 
- La devolució d’ingressos deguts i  indeguts. 
- Declaració de derivacions de responsabilitat solidària i subsidiària. 
- Devolució de garanties (aval, efectiu, etc ...). 
- Acords de substitució de garanties. 
- Obertura i cancel·lació de comptes bancaris. 
- Aprovació dels pagaments d’urgència definits al Pla de Disposició de Fons de la 

Tresoreria. 
- Resolució de les sol·licituds en matèria de Tresoreria. 
- Delegació en general de la resolució de sol·licituds en matèria de Gestió 

Tributària i Recaptació. 
 



 

 

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, assumirà directament i automàticament les seves competències aquesta 
Alcaldia, 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 de nova expressa en aquest sentit, sempre que així es notifiqui als interessats 
en l’expedient. 
 
Quart. Les competències delegades s'hauran d'exercir d’acord amb el que preveuen 
els articles 44 i següents del ROM, i en els termes i dins dels límits d'aquesta 
delegació, no sent susceptibles de ser delegades pels seus titulars en un altre òrgan o 
regidor. En el text de les resolucions adoptades per la regidora en virtut d’aquesta 
delegació, s’haurà de fer constar aquesta circumstància expressament.  
 
Cinquè. Ordenar la publicació d’aquest Decret al Butlletí Oficial de la Província, al 
Tauler d’edictes municipal i donar-ne compte al Ple en la primera sessió que tingui 
lloc, així com als portaveus dels grups municipals.” 
 
El Ple de l’Ajuntament es dóna per assabentat. 
 
 
DECRET DE L’ALCALDIA 2636-2017, de 19 d’abril de 2017 
 
Relació de fets 
 
Atès que és voluntat de l’alcaldessa delegar determinades atribucions en matèria de 
hisenda, per tal de millorar i agilitar la gestió dels expedients que es tramitin en 
aquesta matèria. 
 
Atès que l’art. 44 del ROF disposa que totes les delegacions hauran de contenir 
l’àmbit dels assumptes als quals fa referència la delegació i les facultats que es 
deleguen, així com les condicions específiques de l’exercici de les mateixes. 
 
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. 22.3 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. 32.b de la Llei 19/2014, de transparència, accés a la informació pública i bon 

govern. 
 
Per tot això, 
 
R E S O L C : 
  
“Primer. AMPLIAR la delegació efectuada en el Decret d’Alcaldia núm. 000191/2015-
SEC, de 7 de juliol de 2015, a favor de la regidora de Recursos Humans, Seguretat i 
Hisenda, Sra. GLÒRIA GARCÍA i PRIETO, per incloure Tecnologies de la Informació 
i la Comunicació (TIC). A partir d’ara la regidoria es dirà Regidoria de Recursos 
Humans, Seguretat, Hisenda i TIC. 
 
Es delega la direcció i gestió política, així com la signatura dels documents de tràmit o 
definitius que siguin necessaris per a l’exercici de la delegació en l’àmbit funcional de 
la regidoria de Tecnologies de la Informació i Comunicació (TIC), i especialment, les 
facultats que a continuació s’indiquen: 
 

a) Aprovar la baixa de l’inventari TIC de maquinari en desús per a la seva 
donació o per manca de funcionament. 

b) Emissió de nous certificats digitals per al personal de l’Ajuntament i la seva 
revocació.  
 

Segon. DELEGAR en la regidora de Recursos Humans, Seguretat, Hisenda i TIC, 
Sra. GLÒRIA GARCÍA i PRIETO, la resolució de les sol·licituds d’accés a la 
informació pública que afectin a l’àmbit d’atribucions de la regidoria.  
 
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, assumirà directament i automàticament les seves competències aquesta 
Alcaldia, 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 de nova expressa en aquest sentit, sempre que així es notifiqui als interessats 
en l’expedient. 
 
Quart. Les competències delegades s'hauran d'exercir d’acord amb el que preveuen 
els articles 44 i següents del ROM, i en els termes i dins dels límits d'aquesta 
delegació, no sent susceptibles de ser delegades pels seus titulars en un altre òrgan o 



 

 

regidor. En el text de les resolucions adoptades per la regidora en virtut d’aquesta 
delegació, s’haurà de fer constar aquesta circumstància expressament.  
  
Cinquè. Ordenar la publicació d’aquest Decret al Butlletí Oficial de la Província, al 
Tauler d’edictes municipal i donar-ne compte al Ple en la primera sessió que tingui 
lloc, així com als portaveus dels grups municipals.” 
 
El Ple de l’Ajuntament es dóna per assabentat. 
 
 

3.6. DONAR COMPTE DEL DECRET DE DELEGACIÓ DE COMPETÈNCIES 
AL REGIDOR DE PROMOCIÓ ECONÒMICA, NOVA GOVERNANÇA I 
COMUNICACIÓ. (EXP. 212/2015-SEC) 

 
 
DECRET DE L’ALCALDIA 2634-2017, de 19 d’abril de 2017 
 
Relació de fets 
 
Atès que és voluntat de l’alcaldessa delegar en els regidors i regidores municipals 
algunes de les seves atribucions.   
 
Atès el Decret d’Alcaldia amb núm. d’expedient 159/2015-SEC, de 19 de juny de 
2015, de nomenament dels/les presidents/es de les Àrees i de regidors delegats, que 
estableix de forma genèrica els àmbits i facultats delegades i remet a un decret 
posterior la concreció de les delegacions específiques dels diferents regidors. 
 
Atès que l’art. 44 del ROF disposa que totes les delegacions hauran de contenir 
l’àmbit dels assumptes als quals fa referència la delegació i les facultats que es 
deleguen, així com les condicions específiques d’exercici de les mateixes. 
 
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. 13 de la Llei 30/92, de 26 de novembre, del règim jurídic de les 

administracions públiques i del procediment administratiu comú. 
− Art. 55 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament del 

personal al servei de les entitats locals. 
− Art. 32.b de la Llei 19/2014, de transparència, accés a la informació pública i bon 

govern. 
 
Per tot això, 
 



 

 

R E S O L C : 
  
“Primer. AMPLIAR la delegació efectuada pel Decret d’Alcaldia núm. 000212/2015-
SEC, de 13 de juliol de 2015, a favor del primer tinent d’alcalde i president de l’Àrea 
de Nova Governança i Comunicació, Sr. JUAN LUIS RUIZ LÓPEZ, per incloure 
Promoció Econòmica i Projecció Exterior, amb les facultats que s’indiquen a 
continuació referents a l’àmbit funcional de la regidoria, a excepció d’Empresa i 
Projectes Estratègics, que es mantenen com a atribucions de l’alcaldessa: 
 
a) El seguiment i l’avaluació política de les actuacions i els programes de 

l’Administració municipal en l’àmbit de les competències delegades. 

b) La presentació i la defensa davant del Ple municipal de la política i les propostes 
d’acord corresponents a l’àmbit de gestió delegada.  

c) Les relacions amb els òrgans representatius de les administracions públiques, les 
institucions, les associacions i qualsevol altre tipus d’organització per raó de 
l’àmbit de la gestió delegada. 

d) La facultat d’efectuar propostes d’acord i dictàmens dirigits als òrgans municipals 
competents en relació amb els procediments, activitats i serveis assignats a la 
respectiva Àrea o Regidoria de Govern. 

e) La facultat de dictar resolucions en els procediments per a l’exercici de les 
competències delegades a l’Alcaldia, que s’anomenaran “Decrets del regidor-
delegat”, sens perjudici de les funcions atribuïdes al secretari general o per 
delegació d’aquest al/la secretari/ària de la Comissió Informativa Permanent en la 
que es trobi adscrita la Regidoria corresponent, i que s’incorporaran al Llibre 
electrònic de Decrets dictats per delegació, si bé la resolució dels recursos que 
s’interposin en via administrativa contra aquests actes dictats en exercici de les 
facultats delegades serà competència de l’Alcaldia.  

f) La facultat per a ordenar la publicació, execució i compliment de les resolucions de 
la respectiva Àrea o Regidoria de Govern, per mitjà de signatura presencial i 
electrònica dels documents, escrits, notificacions, trasllats, publicacions, anuncis, 
edictes, etc., sens perjudici de les funcions atribuïdes al secretari general o per 
delegació d’aquest al/la secretari/ària de la Comissió Informativa Permanent en la 
que es trobi adscrita la Regidoria corresponent. 

g) L’aprovació dels expedients de contractació, llevat dels contractes d’obres, quan la 
seva quantia no excedeixi dels límits previstos en cada moment per a la 
contractació menor en el Text refós de la Llei de contractes del sector públic. 

h) La incoació dels procediments sancionadors relacionats amb l’àmbit de la seva 
competència.  

i) La incoació i admissió a tràmit dels procediments en relació amb la revisió d’ofici 
del actes nuls i la declaració de lesivitat dels actes anul·lables. 

j) L’aprovació dels actes administratius de tràmit en els procediments d’atorgament 
de les subvencions a persones físiques i jurídiques destinats al foment de l’activitat 
en matèries pròpies de l’Àrea i d’acord amb el que preveuen les bases de la 
convocatòria. 



 

 

k) L’aprovació dels actes administratius de tramitació de les sol·licituds de 
subvencions a organismes, institucions, ens públics o privats destinades a les 
matèries delegades a l’Àrea o Regidoria de Govern, sempre que la normativa 
reguladora de la subvenció no exigeixi l’acord d’altre òrgan municipal. Aquesta 
facultat comprèn la resolució per formalitzar la sol·licitud i la proposta d’acceptació 
o renúncia a l’òrgan competent.  Així mateix, correspon als regidors de l’Àrea la 
facultat per a tramitar i resoldre els procediments de justificació i reintegrament 
total o parcial de la subvenció. 

l) L’aprovació dels actes administratius que s’hagin de dictar per a l’execució 
material de les sentències i interlocutòries un cop disposada la seva execució per 
l’òrgan municipal competent. 
 

A partir d’ara la Regidoria es dirà Regidoria de Promoció Econòmica, Nova 
Governança i Comunicació. 
 
Segon. DELEGAR en el regidor de Promoció Econòmica, Nova Governança i 
Comunicació, la resolució de les sol·licituds d’accés a la informació pública que 
afectin a l’àmbit d’atribucions de la regidoria. 
 
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 al regidor 
al 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 dels regidors i 
regidores delegats, assumirà directament i automàticament les seves competències 
aquesta Alcaldia, 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. Les competències delegades s'hauran d'exercir d’acord amb el que preveuen 
els articles 44 i següents del ROM, i en els termes i dins dels límits d'aquesta 
delegació, no sent susceptibles de ser delegades pels seus titulars en un altre òrgan o 
regidor. En el text de les resolucions adoptades pels regidors i regidores en virtut 
d’aquesta delegació, s’haurà de fer constar aquesta circumstància expressament.  
 
Cinquè. Ordenar la publicació d’aquest decret al Butlletí Oficial de la Província, al 
Tauler d’edictes municipal i donar-ne compte al Ple en la primera sessió que tingui 
lloc, així com als portaveus dels grups municipals.” 
 
 
El Ple de l’Ajuntament es dóna per assabentat. 
 



 

 

3.7. DONAR COMPTE DEL DECRET DE DELEGACIÓ DE COMPETÈNCIES 
A LA REGIDORA DE SERVEIS SOCIALS, SALUT I TEGAR. (EXP. 
207/2015-SEC) 

 
DECRET DE L’ALCALDIA 2635-2017, de 19 d’abril de 2017 
 
Relació de fets 
 
Atès que és voluntat de l’alcaldessa delegar en els regidors i regidores municipals la 
resolució de les sol·licituds d’accés a la informació pública, per tal de millorar i agilitar 
la gestió dels expedients que es tramitin en aquesta matèria. 
 
Atès que l’art. 44 del ROF disposa que totes les delegacions hauran de contenir 
l’àmbit dels assumptes als quals fa referència la delegació i les facultats que es 
deleguen, així com les condicions específiques de l’exercici de les mateixes. 
 
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. 9 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, del règim jurídic del sector públic. 
− Art. 32.b de la Llei 19/2014, de transparència, accés a la informació pública i bon 

govern. 
 
Per tot això, 
 
R E S O L C : 
  
“Primer. AMPLIAR la delegació efectuada en el Decret d’Alcaldia núm. 000207/2015-
SEC, de 13 de juliol de 2015, a favor de la regidora de Serveis Socials i Salut, Sra. 
GISELA VARGAS REYES, per incloure les relacions amb la mancomunitat TEGAR 
del Garraf. A partir d’ara la regidoria es dirà Regidoria de Serveis Socials, Salut i 
TEGAR. 
 
Segon. DELEGAR en la regidora de Serveis Socials, Salut i TEGAR, Sra. GISELA 
VARGAS REYES, la resolució de les sol·licituds d’accés a la informació pública que 
afectin a l’àmbit d’atribucions de la regidoria.  
 
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, assumirà directament i automàticament les seves competències aquesta 
Alcaldia, 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 de nova expressa en aquest sentit, sempre que així es notifiqui als interessats 
en l’expedient. 
 
Quart. Les competències delegades s'hauran d'exercir d’acord amb el que preveuen 
els articles 44 i següents del ROM, i en els termes i dins dels límits d'aquesta 
delegació, no sent susceptibles de ser delegades pels seus titulars en un altre òrgan 
o regidor. En el text de les resolucions adoptades per la regidora en virtut d’aquesta 
delegació, s’haurà de fer constar aquesta circumstància expressament.  
 
Cinquè. Ordenar la publicació d’aquest Decret al Butlletí Oficial de la Província, al 
Tauler d’edictes municipal i donar-ne compte al Ple en la primera sessió que tingui 
lloc, així com als portaveus dels grups municipals.” 
 
El Ple de l’Ajuntament es dóna per assabentat. 
 
 

3.8. DONAR COMPTE DE DIVERSOS DECRETS DE DELEGACIÓ DE LA 
RESOLUCIÓ DE LES SOL·LICITUDS D’ACCÉS A LA INFORMACIÓ 
PÚBLICA ALS REGIDORS DEL GOVERN D’AQUEST AJUNTAMENT. 

 
 
DECRET DE L’ALCALDIA 2637-2017, de 19 d’abril de 2017 
 
Relació de fets 
 
Atès que és voluntat de l’alcaldessa delegar en els regidors i regidores municipals la 
resolució de les sol·licituds d’accés a la informació pública, per tal de millorar i agilitar 
la gestió dels expedients que es tramitin en aquesta matèria. 
 
Atès que l’art. 44 del ROF disposa que totes les delegacions hauran de contenir 
l’àmbit dels assumptes als quals fa referència la delegació i les facultats que es 
deleguen, així com les condicions específiques de l’exercici de les mateixes. 
 
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. 32.b de la Llei 19/2014, de transparència, accés a la informació pública i bon 

govern. 
− Art. 9 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. DELEGAR en la regidora d’Esports, Joventut, Gent Gran, Infància i 
Adolescència, Sra. BLANCA ALBÀ PUJOL, la resolució de les sol·licituds d’accés a 
la informació pública que afectin a l’àmbit d’atribucions de la regidoria. 
 
Segon.  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, assumirà directament i automàticament les seves competències aquesta 
Alcaldia, 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 de nova expressa en aquest sentit, sempre que així es notifiqui als interessats 
en l’expedient. 
 
Tercer. Les competències delegades s'hauran d'exercir d’acord amb el que preveuen 
els articles 44 i següents del ROM, i en els termes i dins dels límits d'aquesta 
delegació, no sent susceptibles de ser delegades pels seus titulars en un altre òrgan o 
regidor. En el text de les resolucions adoptades per la regidora en virtut d’aquesta 
delegació, s’haurà de fer constar aquesta circumstància expressament.  
 
Quart. Ordenar la publicació d’aquest Decret al Butlletí Oficial de la Província, al 
Tauler d’edictes municipal i donar-ne compte al Ple en la primera sessió que tingui 
lloc, així com als portaveus dels grups municipals.” 
 
El Ple de l’Ajuntament es dóna per assabentat. 
 
_____________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 



 

 

DECRET DE L’ALCALDIA 2638-2017, de 19 d’abril de 2017 
 
Relació de fets 
 
Atès que és voluntat de l’alcaldessa delegar en els regidors i regidores municipals la 
resolució de les sol·licituds d’accés a la informació pública, per tal de millorar i agilitar 
la gestió dels expedients que es tramitin en aquesta matèria. 
 
Atès que l’art. 44 del ROF disposa que totes les delegacions hauran de contenir 
l’àmbit dels assumptes als quals fa referència la delegació i les facultats que es 
deleguen, així com les condicions específiques de l’exercici de les mateixes. 
 
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. 32.b de la Llei 19/2014, de transparència, accés a la informació pública i bon 

govern. 
− Art. 9 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. DELEGAR en el regidor d’Urbanisme, Habitatge i Medi Ambient, Sr. 
GERARD LLOBET I SÁNCHEZ, la resolució de les sol·licituds d’accés a la informació 
pública que afectin a l’àmbit d’atribucions de la regidoria. 
 
Segon.  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 al regidor 
al 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 del regidor delegat, 
assumirà directament i automàticament les seves competències aquesta Alcaldia, 
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 de nova 
expressa en aquest sentit, sempre que així es notifiqui als interessats en l’expedient. 
 



 

 

Tercer. Les competències delegades s'hauran d'exercir d’acord amb el que preveuen 
els articles 44 i següents del ROM, i en els termes i dins dels límits d'aquesta 
delegació, no sent susceptibles de ser delegades pels seus titulars en un altre òrgan o 
regidor. En el text de les resolucions adoptades pel regidor en virtut d’aquesta 
delegació, s’haurà de fer constar aquesta circumstància expressament.  
 
Quart. Ordenar la publicació d’aquest Decret al Butlletí Oficial de la Província, al 
Tauler d’edictes municipal i donar-ne compte al Ple en la primera sessió que tingui 
lloc, així com als portaveus dels grups municipals.” 
 
 
El Ple de l’Ajuntament es dóna per assabentat. 
 
_____________________________________________________________________ 
 
DECRET DE L’ALCALDIA 2639-2017, de 19 d’abril de 2017 
 
Relació de fets 
 
Atès que és voluntat de l’alcaldessa delegar en els regidors i regidores municipals la 
resolució de les sol·licituds d’accés a la informació pública, per tal de millorar i agilitar 
la gestió dels expedients que es tramitin en aquesta matèria. 
 
Atès que l’art. 44 del ROF disposa que totes les delegacions hauran de contenir 
l’àmbit dels assumptes als quals fa referència la delegació i les facultats que es 
deleguen, així com les condicions específiques de l’exercici de les mateixes. 
 
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. 32.b de la Llei 19/2014, de transparència, accés a la informació pública i bon 

govern. 
− Art. 9 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. DELEGAR en el regidor de Mobilitat, Serveis Viaris, Projectes i Obres, Sr. 
JOAN GIRIBET DE SEBASTIÁN, la resolució de les sol·licituds d’accés a la 
informació pública que afectin a l’àmbit d’atribucions de la regidoria. 
 



 

 

Segon.  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 al regidor 
al 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 del regidor delegat, 
assumirà directament i automàticament les seves competències aquesta Alcaldia, 
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 de nova 
expressa en aquest sentit, sempre que així es notifiqui als interessats en l’expedient. 
 
Tercer. Les competències delegades s'hauran d'exercir d’acord amb el que preveuen 
els articles 44 i següents del ROM, i en els termes i dins dels límits d'aquesta 
delegació, no sent susceptibles de ser delegades pels seus titulars en un altre òrgan o 
regidor. En el text de les resolucions adoptades pel regidor en virtut d’aquesta 
delegació, s’haurà de fer constar aquesta circumstància expressament.  
 
Quart. Ordenar la publicació d’aquest Decret al Butlletí Oficial de la Província, al 
Tauler d’edictes municipal i donar-ne compte al Ple en la primera sessió que tingui 
lloc, així com als portaveus dels grups municipals.” 
 
El Ple de l’Ajuntament es dóna per assabentat. 
 
_____________________________________________________________________ 
 
 
DECRET DE L’ALCALDIA 2640-2017, de 19 d’abril de 2017 
 
Relació de fets 
 
Atès que és voluntat de l’alcaldessa delegar en els regidors i regidores municipals la 
resolució de les sol·licituds d’accés a la informació pública, per tal de millorar i agilitar 
la gestió dels expedients que es tramitin en aquesta matèria. 
 
Atès que l’art. 44 del ROF disposa que totes les delegacions hauran de contenir 
l’àmbit dels assumptes als quals fa referència la delegació i les facultats que es 
deleguen, així com les condicions específiques de l’exercici de les mateixes. 
 
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. 32.b de la Llei 19/2014, de transparència, accés a la informació pública i bon 

govern. 
− Art. 9 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. DELEGAR en el regidor d’Educació i Ocupació, Sr. JOAN MARTORELL I 
MASÓ, la resolució de les sol·licituds d’accés a la informació pública que afectin a 
l’àmbit d’atribucions de la regidoria. 
 
Segon.  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 al regidor 
al 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 del regidor delegat, 
assumirà directament i automàticament les seves competències aquesta Alcaldia, 
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 de nova 
expressa en aquest sentit, sempre que així es notifiqui als interessats en l’expedient. 
 
Tercer. Les competències delegades s'hauran d'exercir d’acord amb el que preveuen 
els articles 44 i següents del ROM, i en els termes i dins dels límits d'aquesta 
delegació, no sent susceptibles de ser delegades pels seus titulars en un altre òrgan o 
regidor. En el text de les resolucions adoptades pel regidor en virtut d’aquesta 
delegació, s’haurà de fer constar aquesta circumstància expressament.  
 
Quart. Ordenar la publicació d’aquest Decret al Butlletí Oficial de la Província, al 
Tauler d’edictes municipal i donar-ne compte al Ple en la primera sessió que tingui 
lloc, així com als portaveus dels grups municipals.” 
 
El Ple de l’Ajuntament es dóna per assabentat. 
 
____________________________________________________________________ 
 



 

 

DECRET DE L’ALCALDIA 2641-2017, de 19 d’abril de 2017 
 
Relació de fets 
 
Atès que és voluntat de l’alcaldessa delegar en els regidors i regidores municipals la 
resolució de les sol·licituds d’accés a la informació pública, per tal de millorar i agilitar 
la gestió dels expedients que es tramitin en aquesta matèria. 
 
Atès que l’art. 44 del ROF disposa que totes les delegacions hauran de contenir 
l’àmbit dels assumptes als quals fa referència la delegació i les facultats que es 
deleguen, així com les condicions específiques de l’exercici de les mateixes. 
 
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. 32.b de la Llei 19/2014, de transparència, accés a la informació pública i bon 

govern. 
− Art. 9 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. DELEGAR en la regidora de Cultura, Convivència i Equitat, Sra. TERESA 
LLORENS CARBONELL, la resolució de les sol·licituds d’accés a la informació 
pública que afectin a l’àmbit d’atribucions de la regidoria. 
 
Segon.  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, assumirà directament i automàticament les seves competències aquesta 
Alcaldia, 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 de nova expressa en aquest sentit, sempre que així es notifiqui als interessats 
en l’expedient. 
 



 

 

Tercer. Les competències delegades s'hauran d'exercir d’acord amb el que preveuen 
els articles 44 i següents del ROM, i en els termes i dins dels límits d'aquesta 
delegació, no sent susceptibles de ser delegades pels seus titulars en un altre òrgan o 
regidor. En el text de les resolucions adoptades per la regidora en virtut d’aquesta 
delegació, s’haurà de fer constar aquesta circumstància expressament.  
 
Quart. Ordenar la publicació d’aquest Decret al Butlletí Oficial de la Província, al 
Tauler d’edictes municipal i donar-ne compte al Ple en la primera sessió que tingui 
lloc, així com als portaveus dels grups municipals.” 
 
El Ple de l’Ajuntament es dóna per assabentat. 
 
 

3.9. DONAR COMPTE DEL DECRET DE L’ALCALDIA DE MODIFICACIÓ 
DELS MEMBRES DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL. (EXP. 151/2015-
SEC) 

 
DECRET DE L’ALCALDIA 2530-2017, de 10 d’abril de 2017 
 
Relació de fets 
 
Per Decret de l’alcaldessa de data 16 de juny de 2015 es van nomenar els membres 
de la Junta de Govern Local. 
 
En data 10 de març de 2016 es va ampliar el nombre de membres de la Junta de 
Govern Local i es van nomenar els set membres, presidits per aquesta Alcaldia. 
 
Arran del correu electrònic presentat per la Sra. Ariadna Llorens en data 28 de març 
de 2017, a les 18:59 hores, pel qual comunica que els regidors David Montes i 
Ariadna Llorens deixen el govern municipal. 
 
Atès tot l’exposat, aquesta Alcaldia ha de procedir a substituir la corporativa Ariadna 
Llorens García, fins ara membre de la Junta de Govern Local, per la Sra. Blanca Albà 
Pujol. 
  
Fonaments de dret 
 
1.  Article 23 de la Llei reguladora de les bases del règim local, de 4 d'abril de 1985. 
2.  Article 52 del Reglament d'organització, funcionament i règim jurídic de les 

entitats locals, de 28 de novembre de 1986. 
 
Per tot això, 
 
R E S O L C : 
 
“PRIMER. CESSAR la Sra. ARIADNA LLORENS GARCÍA com a membre de la Junta 
de Govern Local. 
 



 

 

SEGON. NOMENAR la Sra. BLANCA ALBÀ PUJOL com a membre de la Junta de 
Govern Local, en substitució de la Sra. Ariadna Llorens García. 
 
TERCER. La Junta de Govern Local, presidida per aquesta Alcaldia, estarà integrada 
per SET (7) regidors/ores, nombre no superior al terç del nombre legal de membres 
de la Corporació, els quals s’indiquen a continuació: 
 

Sr. JUAN LUIS RUIZ LÓPEZ 
Sra. GLÒRIA GARCÍA I PRIETO 
Sra. TERESA LLORENS I CARBONELL 
Sr. GERARD LLOBET I SÁNCHEZ 
Sr. JOAN GIRIBET DE SEBASTIÁN 
Sra. GISELA VARGAS REYES 
Sra. BLANCA ALBÀ PUJOL 
 

QUART. D'aquest Decret se'n donarà compte en el proper Ple de l'Ajuntament, i es 
publicarà en el Butlletí Oficial de la Província." 
 
El Ple de l’Ajuntament es dóna per assabentat. 
 
 

3.10. DONAR COMPTE DEL DECRET DE L’ALCALDIA DE MODIFICACIÓ 
DEL NOMENAMENT DE TINENTS D’ALCALDE. (EXP. 152/2015-SEC) 

 
DECRET DE L’ALCALDIA 2531-2017, de 10 d’abril de 2017 
 
Atès que de conformitat amb el que disposa l’article 23.3 de la Llei 7/85, de 2 d’abril, 
reguladora de les bases del règim local, en concordança amb l’art. 55 del Decret 
Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de 
règim local de Catalunya i amb l’art. 45 del Reglament Orgànic Municipal, la 
designació dels Tinents d’alcaldessa és competència d’aquesta Alcaldia, qui haurà de 
procedir al seu nomenament, mitjançant Decret d’entre els membres de la Junta de 
Govern Local. 
 
Atès que en ús de les competències que atorga a aquesta Alcaldia l’article 53.2 del 
DL 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim 
local de Catalunya, en concordança amb l’art. 21.2 de la Llei 7/85, de 2 d’abril, 
reguladora de les bases del règim local, l’art. 33 del Reglament Orgànic Municipal i 
altra legislació concordant, amb aquesta data i mitjançant Decret exp. núm. 
000151/2015-SEC, he procedit a la modificació dels membres que integren la Junta 
de Govern Local. 
 
Atès que la Sra. Ariadna Llorens i García ha deixat de ser membre de la Junta de 
Govern Local. 
 
Vist el Decret d’aquesta Alcaldia de 16 de juny de 2015, pel qual es nomenava la Sra. 
Ariadna Llorens i García quarta tinenta d’Alcalde, en funció de la seva adscripció a la 
Junta de Govern Local. 
 



 

 

Vist que en l’esmentat Decret figurava com a cinquè Tinent d’Alcalde el Sr. Gerard 
Llobet Sánchez. 
 
Per tot això, 
 
RESOLC: 
 
“PRIMER. CESSAR la Sra. Ariadna Llorens i García com a quarta Tinenta d’Alcalde. 
 
SEGON. En conseqüència, NOMENAR el Sr. Gerard Llobet Sánchez com a quart 
Tinent d’Alcalde.  
 
TERCER. Establir que als tinents/es d'alcalde, com a tals, els correspondrà substituir 
aquesta Alcaldia per l'ordre del seu nomenament, en la totalitat de les seves funcions, 
en els casos d’absència, malaltia o impediment que impossibilitin l’exercici de les 
seves atribucions. 
 
QUART. Donar compte de la present resolució en la propera sessió plenària que es 
celebri, procedint a la notificació personal a les persones afectades, i a la seva 
publicació en el Butlletí Oficial de la Província, sense perjudici que la seva efectivitat 
es produirà a partir del dia següent de la present resolució.” 
 
El Ple de l’Ajuntament es dóna per assabentat. 
 
 

3.11. DONAR COMPTE DEL DECRET DE L’ALCALDIA NOMENAMENT DE 
MEMBRES DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA DE CARÀCTER 
ESPECÍFIC PER A L’ELABORACIÓ DEL POUM. (EXP. 9/2016-SEC) 

 
DECRET DE L’ALCALDIA 2997-2017, de 5 de maig de 2017 
 
Relació de fets 
 
Vist l’acord del Ple de l’Ajuntament de data 29 de juny de 2015, pel qual s’aprova la 
creació d’una Comissió Informativa de caràcter específic per donar continuïtat a les 
actuacions encaminades a l’anàlisi, estudi i proposta d’elaboració del nou Pla 
d’Ordenació Urbanística Municipal de Vilanova i la Geltrú. 
 
En data 28 de març de 2017, la Sra. Ariadna Llorens García i el Sr. David Montes 
Muñoz van presentar un escrit en el que comunicaven la seva decisió d’abandonar el 
govern municipal i passar a ser regidors de l’oposició, passant a formar part del 
Consistori com a regidors no adscrits. 
  
Vist l’Informe emès per la Secretaria General de l’Ajuntament sobre els regidors no 
adscrits, en el qual es considera que els regidors o regidores no adscrites tenen dret a 
formar part de totes les comissions informatives municipals de caràcter estable, dret 
que igualment cal declarar per a les comissions informatives especials.  
 



 

 

Vist que la Comissió Informativa de caràcter específic del POUM, pel seu caràcter, ha 
d’integrar la totalitat del ventall polític d’aquest Ajuntament. 
 
Atès que l’alcaldessa, mitjançant Decret, ha de procedir al nomenament dels 
membres de les Comissions Informatives. 
 
Fonaments de dret 
 
Art. 21 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local. 
 
Art. 125.c) del RD 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament 
d’organització, funcionament i règim jurídic de les corporacions locals. 
 
Per tot això, 
 
RESOLC: 
 
“PRIMER. Autoritzar la Sra. ARIADNA LLORENS GARCÍA i el Sr. DAVID MONTES 
MUÑOZ, regidors no adscrits d’aquest Consistori, per tal que puguin assistir, amb veu 
i vot a les sessions de la Comissió Informativa de caràcter específic per a l’elaboració 
del nou Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Vilanova i la Geltrú.  
 
SEGON. NOTIFICAR la present resolució a tots els grups municipals i a les persones 
interessades. 
 
TERCER. Es donarà compte d’aquest Decret en la propera sessió plenària.” 
 
El Ple de l’Ajuntament es dóna per assabentat. 
 
 

   4. SECRETARIA GENERAL. DONAR COMPTE DE DUES RESOLUCIONS 
DE LA DIRECCIÓ GENERAL D’ADMINISTRACIÓ LOCAL EN RELACIÓ 
AMB LA SUBSTITUCIÓ DELS HABILITATS ESTATALS. (EXP. 71/2017-
SEC) 

 
Es dóna compte de les dues resolucions que es transcriuen a continuació: 
 
RESOLUCIÓ de nomenament amb caràcter accidental del senyor Matías Acebes 
Fernández, funcionari de carrera de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, per 
ocupar el lloc de treball d’intervenció, per tal de cobrir l’absència de la persona 
que ocupa aquest lloc de treball en casos de malaltia, gaudiment de vacances i 
altres supòsits d’absència  
 
L’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, en data 23 de març de 2017, amb registre 
d’entrada número E9000/00064230/2017, ha sol·licitat a la Direcció General 
d’Administració Local el nomenament amb caràcter accidental del senyor Matías 
Acebes Fernández, funcionari de carrera d’aquest Ajuntament, per ocupar el lloc de 
treball d’intervenció per tal de cobrir les absències de la persona que ocupa aquest 



 

 

lloc de treball, senyor Cèsar Rodríguez Solà, en casos de malaltia, gaudiment de 
vacances i altres supòsits d’absència.  
 
L'article 33 del Reial decret 1732/1994, de 29 de juliol, sobre provisió de llocs de 
treball reservats a funcionaris d'Administració local amb habilitació de caràcter 
nacional, estableix que es podrà nomenar amb caràcter accidental un funcionari o 
una funcionària d’una corporació local suficientment capacitat o capacitada per 
ocupar un lloc de treball reservat a personal funcionari amb habilitació de caràcter 
nacional. A l’expedient, haurà de quedar acreditat que no ha estat possible efectuar 
cap nomenament provisional, acumulació o comissió de serveis.  
 
D’acord amb el que estableix l’article 92 bis.7 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
reguladora de les bases del règim local, correspon a la comunitat autònoma efectuar 
nomenaments accidentals per ocupar llocs de treball reservats a personal funcionari 
amb habilitació de caràcter nacional.  
 
Consultades les bases de dades d’aquesta Direcció General resulta que, en aquest 
moment, no existeix cap sol·licitud de personal funcionari d’Administració Local amb 
habilitació de caràcter nacional interessat en la provisió temporal i pels casos 
d’absència de la persona que ocupa el lloc de treball de intervenció d’aquest 
Ajuntament.  
 
Vista la documentació que figura en l’expedient i d’acord amb l'informe del Servei de 
Règim Local de la Direcció General d'Administració Local;  
 
Resolc:  
 
1.- Nomenar amb caràcter accidental el senyor Matías Acebes Fernández, funcionari 
de carrera del Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, per ocupar el lloc de treball 
d’intervenció, per tal de cobrir l’absència de la persona que ocupa aquest lloc de 
treball en casos de malaltia, gaudiment de vacances i altres supòsits d’absència. 
 
2.- Per tal que el nomenament accidental produeixi efectes, l’Ajuntament haurà de 
comunicar a aquesta Direcció General, prèviament o el mateix dia que es produeixi, 
l’absència que hagi de ser coberta pel personal funcionari nomenat, indicant la causa 
i el termini, o en cas que aquest sigui incert haurà de comunicar la data en què la 
persona titular es reincorpori al seu lloc de treball. 
 
Atès que de conformitat amb l’article 14.2 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del 
procediment administratiu comú de les administracions públiques, estem obligats a 
relacionar-nos per mitjans electrònics per a la realització de qualsevol tràmit d’un 
procediment administratiu, us fem avinent que haureu de trametre la comunicació a 
través de la plataforma EACAT (al tràmit del “Dept. de Governació – GAH – 
Comunicació d'absència de la persona titular”).  
 
3.- Aquesta resolució deixarà de produir efectes en el moment en què desaparegui 
qualsevol de les circumstàncies que necessàriament han de concórrer per a la seva 
adopció, circumstància que s’haurà de comunicar a aquesta Direcció General.  
 



 

 

Contra aquesta Resolució, que no exhaureix la via administrativa, les persones 
interessades poden interposar recurs d’alçada davant la consellera de Governació, 
Administracions Públiques i Habitatge en el termini d’un mes a comptar de l’endemà 
de la seva notificació.  
 
Amb caràcter previ, els ens locals poden formular requeriment davant la directora 
general d’Administració Local en el termini de dos mesos a comptar de l’endemà de 
la seva notificació, d'acord amb el que estableix l'article 44 de la Llei 29/1998, de 13 
de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.  
 

El Ple de l’Ajuntament es dóna per assabentat. 
 

____________________________________________________________________________ 

 
RESOLUCIÓ de nomenament amb caràcter accidental de diverses persones 
funcionàries de carrera de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, per ocupar el 
lloc de treball de secretaria, per tal de cobrir l’absència de la persona que ocupa 
aquest lloc de treball en casos de malaltia, gaudiment de vacances i altres 
supòsits d’absència  
 
L’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, en data 23 de març de 2017, amb registre 
d’entrada número E 9000/00064230/2017, ha sol·licitat a la Direcció General 
d’Administració Local el nomenament amb caràcter accidental de diverses persones 
funcionàries de carrera d’aquest Ajuntament, per ocupar el lloc de treball de 
secretaria per tal de cobrir les absències de la persona que ocupa aquest lloc de 
treball, senyor Marcel·lí Pons Duat, en casos de malaltia, gaudiment de vacances i 
altres supòsits d’absència.  
 
L'article 33 del Reial decret 1732/1994, de 29 de juliol, sobre provisió de llocs de 
treball reservats a funcionaris d'Administració local amb habilitació de caràcter 
nacional, estableix que es podrà nomenar amb caràcter accidental un funcionari o 
una funcionària d’una corporació local suficientment capacitat o capacitada per 
ocupar un lloc de treball reservat a personal funcionari amb habilitació de caràcter 
nacional. A l’expedient, haurà de quedar acreditat que no ha estat possible efectuar 
cap nomenament provisional, acumulació o comissió de serveis.  
 
D’acord amb el que estableix l’article 92 bis.7 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
reguladora de les bases del règim local, correspon a la comunitat autònoma efectuar 
nomenaments accidentals per ocupar llocs de treball reservats a personal funcionari 
amb habilitació de caràcter nacional.  
 
Consultades les bases de dades d’aquesta Direcció General resulta que, en aquest 
moment, no existeix cap sol·licitud de personal funcionari d’Administració Local amb 
habilitació de caràcter nacional interessat en la provisió temporal i pels casos 
d’absència de la persona que ocupa el lloc de treball de secretaria d’aquest 
Ajuntament.  
 



 

 

Vista la documentació que figura en l’expedient i d’acord amb l'informe del Servei de 
Règim Local de la Direcció General d'Administració Local;  
 
Resolc:  
 
1.- Nomenar amb caràcter accidental les persones funcionàries de carrera de 
l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú que es detallen a continuació, d’acord amb l’ordre 
de prelació que s’indica, per ocupar el lloc de treball de secretaria, per tal de cobrir 
l’absència de la persona que ocupa aquest lloc de treball en casos de malaltia, 
gaudiment de vacances i altres supòsits d’absència:  
 
Lloc de treball de secretaria:  
Suplent primer: Sr. Josep Gomariz Meseguer  
Suplent segona: Sra. Rosa M. Lucas Bizarro  
 
2.- Per tal que el nomenament accidental produeixi efectes, l’Ajuntament haurà de 
comunicar a aquesta Direcció General, prèviament o el mateix dia que es produeixi, 
l’absència que hagi de ser coberta pel personal funcionari nomenat, indicant la causa 
i el termini, o en cas que aquest sigui incert haurà de comunicar la data en què la 
persona titular es reincorpori al seu lloc de treball.  
 
Atès que de conformitat amb l’article 14.2 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del 
procediment administratiu comú de les administracions públiques, estem obligats a 
relacionar-nos per mitjans electrònics per a la realització de qualsevol tràmit d’un 
procediment administratiu, us fem avinent que haureu de trametre la comunicació a 
través de la plataforma EACAT (al tràmit del “Dept. de Governació – GAH – 
Comunicació d'absència de la persona titular”).  
 
3.- Aquesta resolució deixarà de produir efectes en el moment en què desaparegui 
qualsevol de les circumstàncies que necessàriament han de concórrer per a la seva 
adopció, circumstància que s’haurà de comunicar a aquesta Direcció General.  
 
Contra aquesta Resolució, que no exhaureix la via administrativa, les persones 
interessades poden interposar recurs d’alçada davant la consellera de Governació, 
Administracions Públiques i Habitatge en el termini d’un mes a comptar de l’endemà 
de la seva notificació.  
 
Amb caràcter previ, els ens locals poden formular requeriment davant la directora 
general d’Administració Local en el termini de dos mesos a comptar de l’endemà de 
la seva notificació, d'acord amb el que estableix l'article 44 de la Llei 29/1998, de 13 
de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.  
 

 
El Ple de l’Ajuntament es dóna per assabentat. 
 
 
 



 

 

  5. RECURSOS HUMANS. DONAR COMPTE AL PLE DEL DECRET 
D’ALCALDIA 2281-2017 RELATIU AL CESSAMENT DE LA SRA. 
SUSANA VILLAGRASA BAEZA DEL CÀRREC D’ASSESSORA DEL 
GRUP MUNICIPAL DE CIU.  (EXP. 129/2017-RH) 

 
Relació de fets 
 
En data 31 de març de 2017 l’Alcaldessa de Vilanova i la Geltrú va dictar el Decret 
amb la següent part dispositiva: 
 

“Primer. Separar, amb data d’efecte 31 de març de 2017, a la Sra. Susana 
Villagrasa Baeza del càrrec d’Assessora del grup municipal CIU. 
 
Segon. Donar compte d’aquest Decret en la propera sessió plenària i publicar 
en el BOP, DOGC i al tauler d’anuncis de l’Ajuntament.” 
 

Fonaments de dret 
 
Article 10 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament del 
personal al servei de les entitats locals que regula el nomenament del personal 
eventual. 
 
Per tot això, la segona tinenta d’Alcaldia i regidora d’Economia, Hisenda, Seguretat i 
Recursos Humans, Sra. Glòria Garcia Prieto, proposa al Ple l’adopció dels següents  
 

ACORDS: 
 
“Primer. DONAR COMPTE al Ple de l’Ajuntament del Decret de l’Alcaldia número 
2281-2017 de l’expedient 129/2017-RH, referit a la part expositiva. 
 
Segon. NOTIFICAR el present acord a la interessada i als diferents grups polítics 
municipals.” 
 
 
El Ple de l’Ajuntament es dóna per assabentat. 
 
 

   6. INTERVENCIÓ. DONAR COMPTE DEL DECRET DE LA REGIDORA 
DELEGADA DE 07.04.2017, D’AVALAR EL CONSORCI DE SERVEIS A 
LES PERSONES. (EXP. 18/2017-INT) 

 
 
Es DÓNA COMPTE al Ple de la Corporació del Decret següent: 
 
 
“DECRET REGIDORA DELEGADA de 7 d’abril de 2017 
 
Antecedents 
 



 

 

Atès que el Consorci de Serveis a les Persones té necessitats de tresoreria a curt 
termini per tal de fer front a les despeses ordinàries de l’entitat. 
 
Vist que l’oferta que ha rebut de CaixaBank comporta la condició de l’aval de 
l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú com a garantia de l’operació. 
 
Atès que el CSP és un consorci adscrit a l’Ajuntament de Vilanova i sectoritzat com a 
administració pública, tot això d’acord amb les directrius de la Intervenció General de 
l’Administració de l’Estat. 
 
Fonaments de dret 
 
1.- RD Legislatiu 2/2004, de 5 de març, Text refós de la Llei reguladora de les 
hisendes locals. 
 
2.- RD Llei 17/2014, de 26 de desembre, mesures de sostenibilitat financera de les 
CCAA i EELL. 
 
3.- Decret de l’alcaldessa de 7 de juliol de 2015, de delegació de competències, 
disposa les facultats específiques de la delegació general de gestió i resolució 
efectuada a favor de la segona tinenta d’Alcaldia i presidenta de l’Àrea de Serveis 
Centrals, Seguretat i Hisenda, Sra. GLÒRIA GARCIA I PRIETO. 
 
Per tot això, RESOLC: 
 
“PRIMER.  Avalar el Consorci de Serveis a les Persones en l’operació de tresoreria a 
contractar amb CaixaBank, amb les condicions següents: 
 
Import:  300.000 EUR 
 
Tipus d’interès:  Euríbor trimestral + 0,76% 
 
Comissió no disponibilitat:  0,10% anual, cobrament trimestral 
 
Venciment:  31-03-2018 
 
Amortització:  Al venciment 
 
Liquidacions: Trimestrals 
 
Garantia:  Personal de l’acreditat, més aval de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú 
 
SEGON. Comunicar la present operació d’aval, així com l’operació principal, a la 
Direcció general de Política Financera, Assegurances i Tresor, que és l’òrgan de 
tutela financera de les corporacions locals. 
 
TERCER. Donar compte d’aquesta Resolució en el proper Ple municipal que es 
celebri.” 
 



 

 

El Ple de l’Ajuntament es dóna per assabentat. 
 

 
   7. INTERVENCIÓ. DONAR COMPTE DE L’ESTAT D’EXECUCIÓ DEL 

PRESSUPOST MUNICIPAL I DELS ORGANISMES AUTÒNOMS IMET I 
BIBLIOTECA MUSEU VÍCTOR BALAGUER A 31 DE MARÇ DE 2017.  
(EXP. 26/2017-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, es proposa al Ple: 
 
“PRIMER. Donar compte de l’estat 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 de l’Ajuntament es dóna per assabentat. 
 
 

   8. TRESORERIA. DONAR COMPTE DELS INFORMES 18/2017 I 19/2017 
DE TRESORERIA, REFERENTS AL QUE DISPOSA LA LLEI 15/2010, 
DE LLUITA CONTRA LA MOROSITAT, PRIMER TRIMESTRE 2017. 
(EXP. 50/2017-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. 
 
La Llei 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, 
segons redacció donada per la Llei Orgànica 9/2013, de 20 de desembre, de control 
del deute comercial del sector públic, estableix que les administracions públiques que 
no compleixen amb la normativa sobre la morositat, hauran d’incloure en 
l’actualització del seu pla de tresoreria l’import dels recursos que dedicarà 
mensualment al pagament de proveïdors per reduir el seu període mig de pagament 
fins el termini que fixa la llei i el compromís d’adoptar les mesures necessàries per 
complir el termini. 
 
Una vegada presentat a la Comissió Informativa de l’Àrea de Serveis Centrals, 
Seguretat i Hisenda en data 2 de maig de 2017, i en compliment d’aquestes 
previsions normatives. 
 
Per tot això, 
 
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 primer 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, i de l’informe de la Tresoreria (annex II) que fa 
referència a l’article 13 de la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat 
pressupostària i sostenibilitat financera. 
 



 

 

ANNEX I 
 

I N F O R M E  18/2017 
 

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 primer 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 

06/04/2017            519 1.866.442,24 € 
 

• Per l’Institut Municipal d’Educació i Treball (IMET) 
 

Data Informació Nombre factures Import 

07/04/2017 48   245.980,81€ 
 

• Per l’Organisme Autònom de Patrimoni Víctor Balaguer 
 

Data Informació Nombre Factures Import 

11/04/2017 22     14.077,88€ 
 

 
 



 

 

ANNEX II 
 

I N F O R M E  19/2017 
 

 
Vist l’apartat 6 de l’article 13 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat 
pressupostària i sostenibilitat financera, segons redacció donada per la Llei Orgànica 
9/2013, de 20 de desembre, de control del deute comercial del sector públic. 
 
“6.  Las Administraciones Públicas deberán publicar su periodo medio de pago a 
proveedores y disponer de un plan de tesorería que incluirá, al menos, información 
relativa a la previsión de pago a proveedores de forma que se garantice el 
cumplimiento del plazo máximo que fija la normativa sobre morosidad. Las 
Administraciones Públicas velarán por la adecuación de su ritmo de asunción de 
compromisos de gasto a la ejecución del plan de tesorería. 
 
Cuando el período medio de pago de una Administración Pública, de acuerdo 
con los datos publicados, supere el plazo máximo previsto en la normativa 
sobre morosidad, la Administración deberá incluir, en la actualización de su plan 
de tesorería inmediatamente posterior a la mencionada publicación, como parte de 
dicho plan lo siguiente: 
 
a)  El importe de los recursos que va a dedicar mensualmente al pago a 
proveedores para poder reducir su periodo medio de pago hasta el plazo 
máximo que fija la normativa sobre morosidad. 
 
b)  El compromiso de adoptar las medidas cuantificadas de reducción de 
gastos, incremento de ingresos u otras medidas de gestión de cobros y pagos, 
que le permita generar la tesorería necesaria para la reducción de su periodo medio 
de pago a proveedores hasta el plazo máximo que fija la normativa sobre morosidad.” 
 
Vist que el PMP (calculat segons el RD 635/2014) de pagament de l’Ajuntament 
corresponent al primer trimestre de 2017 ascendeix a 77,71 euros. 
 
Vist que el període mig de pagament de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú 
corresponent al quart trimestre de 2017 va ser de 94,36 dies, d’acord amb la 
normativa expressada al paràgraf primer, aquesta tresorera va informar de l’import 
dels recursos que dedicaria mensualment al pagament a proveïdors (veure informe 
de Tresoreria 5/2017): 
 

Mes Import proposat Import real Diferència 

Gener 3.010.000,00 2.808.711,60 -201.288,40 
Febrer 2.631.787,47 2.886.061,74 254.274,27 
Març 1.132.131,62 2.840.184,36 1.708.052,74 

 
 
Segons es desprèn del quadre anterior l’import dedicat al pagament a proveïdors ha 
estat 1.761.038,61€ superior a la previsió. 



 

 

 
Així mateix, l’informe de Tresoreria 5/2017 va proposar diverses mesures per 
assegurar el compliment dels terminis previstos en la normativa de morositat. De les 
mesures proposades només s’ha fet efectiva la relativa a l’increment de tributs, 
segons es desprèn de l’acord d’aprovació del pressupost i l’acord de l’aprovació de 
les Ordenances Fiscals 2017. 
 
En relació amb l’evolució del pressupost de tresoreria durant el primer trimestre del 
2017, cal destacar els següents aspectes: 
 
Primer.- El pagament de despeses s’ha realitzat d’acord amb el previst amb una 
desviació neta positiva d’1.917.178,27 euros (majors pagaments) sobre un total de 
21.285.782,94 euros, un 9,90% sobre els pagaments previstos. Aquesta desviació és 
conseqüència de l’avançament del pagament dels proveïdors de l’1 d’abril al 31 de 
maig i del reconeixement d’obligacions amb posterioritat a l’elaboració del pressupost 
de tresoreria. 
 
Segon.- Els cobraments presenten una desviació positiva de 2.296.208,88 euros 
(majors ingressos) un 13,48% sobre els cobraments previstos. Aquesta desviació ve 
donada pel cobrament de l’IBI amb el descompte del 5% fins al mes de febrer. 
 
Tercer.- El cashflow (cobraments menys pagaments) del primer trimestre del 2017 ha 
ascendit a la quantitat de -1.958.399,29. 
 
El pressupost de tresoreria actualitzat a 31 de març de 2017 presenta el compliment 
gradual dels terminis de pagament previstos el previst a 31 de desembre de 2014 -
actualment el termini de pagament és de 4 mesos, amb previsió de reducció a 2 
mesos al mes de juny del 2017- 
 
Conclusió: 
 
Tal com va posar de manifest l’informe de Tresoreria 5/2017, si les previsions 
d’ingressos pel segon trimestre de 2017 es compleixen, al mes de juny es donarà 
compliment als terminis legals de pagament a proveïdors.   
 
 
 El Ple de l’Ajuntament es dóna per assabentat. 
 
 

   9. SERVEIS SOCIALS. DONAR COMPTE AL PLE DELS INDICADORS 
SOCIALS DEL PRIMER TRIMESTRE DE 2017.  (Exp. 286/2017-SSO) 

 
Relació de fets 
 
1. Atesa la moció aprovada pel Ple en data 6 d’octubre de 2014, la qual literalment 
diu: 
 

“MOCIÓ PER DONAR COMPTE EN SEU PLENÀRIA DELS 
INDICADORS SOCIALS. 



 

 

 
Diferents informes publicats indiquen que la pobresa ha crescut a 
Catalunya com a conseqüència de la crisi econòmica perllongada que 
patim i una quarta part de la població catalana es troba en risc de pobresa.  
Els ajuntaments, com a administració més propera, hem hagut de fer i fem 
front a aquesta situació que està esdevenint estructural per a moltes 
famílies. 
 
Malgrat que el govern de l’Estat i el de la Generalitat anuncien una millora 
en els indicadors econòmics, molt ens temem i a desgrat, que continuarem 
veient caure i patir a molta més gent. 
 
Des d’ICV entenem que hem d’estar escrupolosament atents i actius des 
de la nostra administració local i també col·lectivament, com a ciutat i 
ciutadania, per respondre el més eficientment a les situacions de 
vulnerabilitat social actuals i les possibles futures. 
 
Atès que 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 un procediment de 
tramitació, informació i publicitat de les obligacions pendents de pagament i 
que cada trimestre aquest Ple rep aquesta informació. 
 
Atès que des d’ICV prioritzem l’acció municipal com l’eina avançada que ha 
respondre a les urgents necessitats de la gent; i que en aquest sentit per a 
fer un bon exercici d’actuació cal primerament tenir i compartir amb els 
grups polítics i la ciutadania, la demanda i diagnosi social el més ajustada 
possible a la realitat. 
 
Per tot això, aquest Ple de l’Ajuntament  
 

ACORDA 
 
Donar compte en seu plenària dels indicadors socials següents: sol·licituds 
mensuals rebudes d’atenció als serveis socials, serveis educatius i 
ocupacionals; tipologia de les demandes; nivell de resposta i resolució; així 
com els recursos econòmics i humans destinats.” 

 
2. Atès que en compliment de l’esmentada moció s’han elaborat els següents 
indicadors socials que s’annexen al present acord: 
 

- Dades Serveis Socials 1r trimestre 2017 i comparativa dels tres trimestres 
anteriors. 

- Dades IMET 1r trimestre 2017. 
 
 
 
 



 

 

Fonaments de dret 
 
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, i Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les 
bases de règim local. 
 
Per tot això, 
 
ES DÓNA COMPTE al Ple de l’Ajuntament dels indicadors socials del 1r trimestre de 
l’any 2017, que s’adjunten a continuació:  



 

 

DADES SERVEIS SOCIALS 1r. trimestre 2017 - evolució 12 mesos 

             

ATENCIÓ SOCIAL A PERSONES I FAMÍLIES 
  

          

             

ACTIVITAT EBAS abril-
16 

maig-
16 

juny-
16 

juliol-
16 

agost-16 set.-16 oct.-16 nov.-16 des.-16 gener-
17 

febrer-
17 

març-
17 

Expedients amb intervenció 699 626 631 541 377 506 552 602 445 500 606 698 
Persones tractades 1.807 1.681 1.805 1.402 941 1.391 1.600 1.642 1.132 1.291 1.527 1.804 
Expedients nous i reoberts 174 164 175 139 83 133 121 155 141 152 173 224 
Expedients tancats 163 140 153 157 89 87 130 134 132 154 144 156 
             
RMI                         

Expedients actius 288 290 286 286 291 300 306 304 303 302 293 288 
Persones beneficiàries 1.040 1.047 1.022 1.015 1.038 1.075 1.087 1.070 1.071 768 732 716 
             
Prelaboral - persones ateses                         

Participants tallers prelaboral 17 11 13 0 4 7 0 12 0 0 11 24 
Participants tallers TIC 8 8 3 0 0 0 0 8 0 3 5 6 
Participants grups cerca feina 54 51 23 29 36 16 12 46 0 19 36 38 
             
ECONOMAT SOCIAL                         

Famílies usuàries 634 639 640 621 555 566 536 573 552 568 605 653 
Total persones 1.928 1.910 1.928 1.900 1.714 1.743 1.627 1.738 1.639 1.665 1.761 1.889 
Menors d'edat      828 811 823 821 749 766 701 747 696 692 727 779 
Kg. aliments distribuïts 31.274 32.298 36.571 43.381 39.977 30.968 23.890 35.976 27.955 24.137 29.037 38.921 

             

 



 

 

 
Principals problemàtiques detectades en l'atenció social          

abr.-des 2016  1r. trim. 2017 
     

INGRESSOS INSUFICIENTS 1.536  INGRESSOS INSUFICIENTS  519      

MALALTIA FÍSICA CRÒNICA 1.061  MALALTIA FÍSICA CRÒNICA  410      

DIFICULTATS RELACIONS FAMILIARS 778  DIFICULTATS RELACIONS FAMILIARS 248      

SENSE INGRESSOS 650  SENSE INGRESSOS  203      

ATUR SENSE SUBSIDI 561  ATUR SENSE SUBSIDI  188      

ATUR AMB SUBSIDI O PRESTACIÓ 471  ATUR AMB SUBSIDI O PRESTACIÓ 158      

HABITATGE ALTRES 467  HABITATGE ALTRES  136      

DEUTES 310  DEUTES   123      

DIFICULTATS APRENENTATGE ESCOLAR 296  FAMÍLIA MONOPARENTAL  72      
INDICIS TRASTORNS MENTALS 
PSICOLÒGICS 284 

 PERSONA SOLA   47      

             

SERVEIS INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA            

             

Usuaris de cada servei abril 
16 

maig 
16 

juny 
16 

juliol 
16 

agost 
16 

set. 16 oct. 16 nov. 16 des. 16 gener 
17 

febrer 
17 

març 
17 

Servei Nadó 10 8 5 12 12 12 5 4 12 
Servei Racó del Menut 27 26 26 

 
26 22 23 16 16 15 

Centres Oberts 157 150 147 80   129 144 145 143 151 153 
Servei mesures alternatives             

Casos nous joves 0 1 0 0 0 5 3 0 0 2 1 1 
Casos nous adults 2 2 1 1 0 3 2 0 0 1 1 2 

 



 

 

 
SERVEIS DEPENDÈNCIA I GENT GRAN            
             

Servei abril 
16 

maig 
16 

juny 
16 

juliol 
16 

agost 
16 

set. 16 oct. 16 nov. 16 des. 16 gener 
17 

febrer 
17 

març 
17 

Atenció Domicili - usuaris 173 187 190 182 175 186 178 176 172 170 168 166 
Atenció Domicili - hores 2.546 2.769 2.729 2.599 2.395 2.752 2.444 2.599 2.274 2.312 2.191 2.540 
             
Neteja de la llar - usuaris 59 66 68 67 59 74 67 72 68 66 68 68 
Neteja de la llar - hores 491 537 554 524 497 594 515 564 516 499 488 572 
             
Àpats a domicili - usuaris 42 47 46 44 41 39 46 45 52 45 45 47 
Àpats a domicili - àpats 1.032 1.173 1.134 1.156 1.034 1.037 1.154 1.154 1.254 1.215 1.049 1.132 
             
Teleassistència - usuaris 1.108 1.113 1.117 1.111 1.108 1.121 1.138 1.134 1.132 1.118 1.111 1.150 
             
AJUTS ECONÒMICS D'URGÈNCIA 
SOCIAL 

           

             

Núm. d'AJUTS abril-juny jul.-set.   oct.-
des. 

  gener-març     

Subministraments 46 10,8% 82 39,0% 36 18,1% 50 18,5%     
Habitatge 65 15,3% 38 18,1% 38 19,1% 50 18,5%     
Altres ajuts 314 73,9% 90 42,9% 125 62,8% 171 63,1%     

TOTAL ajuts 425  210  199  271      
             
Import AJUTS                     

Subministraments 2.744 4,6% 1.641 3,2% 18.953 29,9% 5.622 7,8%     
Habitatge 41.937 70,6% 37.631 72,6% 33.256 52,4% 24.162 33,4%     
Altres ajuts 14.725 24,8% 12.564 24,2% 11.222 17,7% 42.564 58,8%     

TOTAL import 59.406  51.836  63.431  72.348      



 

 

.
INDICADORS SOCIALS DE L'INSTITUT MUNICIPAL D'EDUCACIÓ I TREBALL (IMET) - Esc.Mpals - Menjadors escolars (CCG)
1r TRIMESTRE 2017

INDICADORS
EDUCACIÓ TREBALL EDUC ACIÓ TREBALL EDUCACIÓ TREBALL

191 426 220 436 468 337
VNG GARRAF VNG GARRAF VNG GARRAF

15,57 15,24 15,53 15,1 15,39 14,88

Grau d'inserció borsa de treball de l'IMET %

Nombre consultes rebudes a l'IMET

índex d'atur %

26,32% 67,44%

Gener '17 Febrer '17 Març '17

19,05%

Nombre bonificacions Esc-Conservatori 
Mpal.Música M.M 

Nombre bonificacions llars municipals (La 
Baldufa i L'Escateret)

13

NOMBRE TOTAL atorgades
(CURS 2016-2017)

11

NOMBRE TOTAL atorgades
(CURS 2016-2017)

Nombre bonificacions Escola Municipal d'Art i 
Disseny 

NOMBRE TOTAL atorgades
(CURS 2016-2017) % BONIFICACIÓ / OBSERVACIONS 

Nombre bonificacions Esc .Formació Aeronàtica

NOMBRE TOTAL atorgades
(CURS 2016-2017) % AJUTS / OBSERVACIONS 

975 654 al 50% / 321 al 100%

NOMBRE TOTAL atorgades
(CURS 2016-2017) % BONIFICACIÓ / OBSERVACIONS

0 --

Nombre ajudes menjadors escolars
(Consell  Comarcal Garraf)

4

11 del 50% (5 de la Baldufa i 6 de l'Escateret)

1  del 15% / 3 del  20%

% BONIFICACIÓ / OBSERVACIONS 

1 del 20% / 1 del 35% / 11 del 50%

% BONIFICACIÓ / OBSERVACIONS 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
El Ple de l’Ajuntament es dóna per assabentat. 
 
 

 
COMISSIÓ INFORMATIVA DE SERVEIS CENTRALS, SEGURETAT I HISENDA 

 
ÀREA D’ALCALDIA-PRESIDÈNCIA 
 
 

 10. ALCALDIA. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’EXPEDIENT PER TAL 
D’ATORGAR LA MEDALLA DE LA CIUTAT AL SR. JOAN COLLELL I 
XIRAU, CONEGUT POPULARMENT COM A PERE TÀPIAS.  (Exp. 1/2017-
ALC) 
 

Relació de fets  
 
Atès que els regidors i regidores de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú han presentat 
al registre general d’entrada d’aquesta Corporació un document per proposar que 



 

 

sigui atorgada la Medalla de la Ciutat al SR. JOAN COLLELL I XIRAU, conegut 
popularment com a PERE TÀPIAS. 
 
Atès que en data 21 de març de 2017 es va signar un Decret per iniciar l’expedient. 
 
Atès que en data 28 de març de 2017 es va donar compte del Decret d’Alcaldia a la 
Junta de Govern Local. 
 
Atès que en data 11 d’abril de 2017 es va aprovar l’acord de manifestar la plena 
voluntat de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú de procedir a l’atorgament de la 
Medalla de la Ciutat al SR. JOAN COLLELL I XIRAU, conegut popularment com a 
PERE TÀPIAS. 
 
Atès que en data 24 d’abril de 2017 l’Alcaldia va fer una tramesa a les entitats de la 
ciutat per conèixer l’opinió social que mereix aquesta iniciativa. 
 
Atès que fins el dia 26 d’abril de 2017 es van rebre a l’Alcaldia un total de 27 
respostes a través de correu electrònic, manifestant el seu parer pel que fa a aquesta 
proposta. 
 
Atès que l’Alcaldia ha informat favorablement per tal de seguir endavant amb el 
procediment  administratiu i atorgar la Medalla de la Ciutat al Sr. JOAN COLLELL I 
XIRAU, conegut popularment com a PERE TÀPIAS. 
 
Fonaments de dret 
 
Vist allò que disposa l’Article 28 del Reglament d’Honors i Distincions. 
 
Per tot això, aquest Ple de l’Ajuntament aprova el següent  
 

ACORD 
 
“PRIMER. Aprovar inicialment l’expedient per tal d’atorgar la Medalla de la Ciutat al 
SR. JOAN COLLELL I XIRAU, conegut popularment com a PERE TÀPIAS. 
 
SEGON. Aquest acord s’exposarà al públic als efectes d’informació, en el BOP, 
DOGC, tauler d’anuncis de la Corporació i premsa local, per un termini de quinze dies. 
Si transcorregut aquest termini no es formula cap al·legació, aquest acord quedarà 
automàticament aprovat definitivament.  
 
TERCER. Traslladar aquest acord a la globalitat d’entitats que han donat resposta a la 
petició de l’Alcaldia demanant la seva opinió.” 
 
Es vota la proposta, la qual s’aprova amb el resultat següent: 
 
   Vots a favor: CiU (4), PSC (5), ERC (4), C’s (1), SOM VNG (2),  
     Sra. Carmen Reina (1), Sra. Ariadna Llorens (1) i  
     Sr. David Montes (1) =  19 vots 
   Abstencions: CUP = 4 vots 



 

 

11. SECRETARIA GENERAL. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE CANVIS EN EL 
NOMENAMENT DE REPRESENTANTS MUNICIPALS ALS 
ORGANISMES. (EXP. 235/2015-SEC) 

 
Relació de fets 
 
l. Vist l’acord del Ple de l’Ajuntament de 27 de julilol de 2015, pel qual es nomenen els 
representants municipals en les societats municipals, entitats públiques empresarials i 
òrgans col·legiats dels diferents organismes autònoms municipals, en compliment d’allò 
que disposa l’article 38.c) del Reglament de funcionament i règim jurídic de les entitats 
locals, aprovat per Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre.  
 
ll. D’acord amb els que estableixen els Estatuts vigents de cada un dels ens públics 
sobre la designació dels membres dels òrgans decisoris. 
 
III. Vist l’escrit de data 28 de març de 2017, en el qual la Sra. Ariadna Llorens García i 
el Sr. David Montes Muñoz comuniquen la seva decisió d’abandonar el govern 
municipal. 
 
Fonaments de dret 
 
−  Reglament funcionament i règim jurídic de les entitats locals, aprovat per Reial 

decret 2568/1986, de 28 de novembre. 
−  Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya. 
 
Per tot això, aquest Ple de l’Ajuntament aprova el següent 
 

ACORD: 
 

Primer.- DESIGNAR la Sra. GLÒRIA GARCÍA PRIETO com a representant suplent en 
l’Assemblea de l’Associació de Municipis per la Independència, en substitució de la Sra. 
ARIADNA LLORENS GARCÍA. 
 
 
 
Segon.- DESIGNAR la Sra. GLÒRIA GARCÍA PRIETO com a representant al Ple del 
Consorci per a la Gestió del Servei de Televisió Digital Local Pública del Garraf, en 
substitució de la Sra. ARIADNA LLORENS GARCÍA. 
 
Tercer.- DESIGNAR la Sra. BLANCA ALBÀ PUJOL com a representant titular del Grup 
Municipal de CiU al Ple del Consorci per a la Gestió del Servei de Televisió Digital Local 
Pública del Garraf, en substitució del Sr. DAVID MONTES MUÑOZ. 
 
Quart.- DESIGNAR el Sr. JUAN LUIS RUIZ LÓPEZ com a vicepresident del Consell 
d’Administració de l’Entitat Pública Empresarial Local “Neàpolis”, en substitució de la 
Sra. ARIADNA LLORENS GARCÍA. 
 



 

 

Cinquè.- DESIGNAR la Sra. GLÒRIA GARCÍA PRIETO com a representant titular del 
Grup Municipal de CiU al Consell d’Administració de l’Entitat Pública Empresarial Local 
“Neàpolis”, en substitució del Sr. DAVID MONTES MUÑOZ. 
 
Sisè.- DESIGNAR el Sr. JUAN LUIS RUIZ LÓPEZ com a representant municipal a 
l’Assemblea General de la Xarxa Local de Consum, en substitució del Sr. DAVID 
MONTES MUÑOZ. 
 
Setè.- DESIGNAR la Sra. BLANCA ALBÀ PUJOL com a representant titular del grup 
municipal de CiU al Consell Rector de l’IMET, en substitució de la Sra. ARIADNA 
LLORENS GARCÍA. 
 
Vuitè.- DESIGNAR la Sra. GLÒRIA GARCÍA PRIETO com a representant suplent del 
grup municipal de CiU al Consell Rector de l’IMET, en substitució de la Sra. BLANCA 
ALBÀ PUJOL. 
 
Novè.- NOTIFICAR a tots els interessats i els organismes, societats i ens públics 
esmentats.” 
 
 
Es vota la proposta, la qual s’aprova amb el resultat següent: 
 
   Vots a favor: CiU (4) i  PSC (5) = 9 vots 
   Abstencions: CUP (4), ERC (4), SOM VNG (2), Sra. Carmen Reina (1),  

    Sra. Ariadna Llorens (1) i Sr. David Montes (1) =  13 vots 
   Vot en contra:  C’s = 1 vot 
 
 

12. SECRETARIA GENERAL. APROVACIÓ, SI ESCAU, DEL 
NOMENAMENT DE REPRESENTANTS MUNICIPALS ALS CONSELLS 
ESCOLARS DELS CENTRES EDUCATIUS DE VILANOVA I LA 
GELTRÚ. (EXP. 224/2015-SEC) 

 
Relació de fets 
 
I. Atès que en el Ple ordinari de data 27 de juliol de 2015 es va aprovar el nomenament 
de la Sra. Ariadna Llorens García, com a representant municipal als consells escolars 
de la Llar d’Infants La Baldufa, l’Institut Joaquim Mir i l’Escola Pia. 
 
II. Atès que en el Ple ordinari de 2 de maig de 2016 es va nomenar el Sr. David Montes 
Muñoz com a representant municipal als consells escolars de la Llar d’Infants El Gavot i 
de l’Escola Santa Teresa de Jesús. 
 
III. Vist l’escrit de data 28 de març de 2017, en què la Sra. Ariadna Llorens García i el 
Sr. David Montes Muñoz comuniquen la seva decisió d’abandonar el govern municipal. 
 
Fonaments de dret 
 
- Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació. 



 

 

- Decret 282/2006, de 4 de juliol, pel qual es regulen el primer cicle de l’educació 
infantil i els requisits dels centres. 

- Llei 12/2009, de 10 de juliol, d'educació. 
- Decret 102/2010, de 3 d’agost, d’autonomia dels centres educatius. 
- Reglament de funcionament i règim jurídic de les entitats locals, aprovat per Reial 

decret 2568/1986, de 28 de novembre. 
- Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya. 

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

ACORD: 
 
“Primer. Cessar la Sra. ARIADNA LLORENS GARCÍA com a representant municipal 
als Consells Escolars de la Llar d’Infants LA BALDUFA, de l’Institut JOAQUIM MIR i de 
l’Escola PIA. 
 
Segon. Cessar el Sr. DAVID MONTES I MUÑOZ com a representant municipal als 
Consells Escolars de l’Escola SANTA TERESA DE JESÚS i de la Llar d’Infants EL 
GAVOT.  
 
Tercer. Nomenar la Sra. GISELA VARGAS REYES com a representant municipal al 
Consell Escolar de la Llar d’Infants LA BALDUFA. 
 
Quart. Nomenar el Sr. GERARD LLOBET SÁNCHEZ com a representant municipal al 
Consell Escolar de l’Institut JOAQUIM MIR. 
 
Cinquè. Nomenar el Sr. JUAN LUIS RUIZ LÓPEZ com a representant municipal al 
Consell Escolar de l’Escola PIA. 
 
Sisè. Nomenar la Sra. GLÒRIA GARCÍA PRIETO com a representant municipal al 
Consell Escolar de l’Escola SANTA TERESA DE JESÚS. 
 
Setè. Nomenar la Sra. BLANCA ALBÀ PUJOL com a representant municipal al Consell 
Escolar de la Llar d’Infants EL GAVOT. 
 
Vuitè. Els representants municipals als consells escolars de centre ho seran fins a la fi 
de l’actual mandat. 
 
Novè. Comunicar aquest acord als presidents dels consells escolars dels centres 
esmentats i a les persones interessades.” 
 
 
Es vota la proposta, la qual s’aprova amb el resultat següent: 
 
   Vots a favor: CiU (4) i  PSC (5) i Sra. Carmen Reina (1) = 10  vots 
   Abstencions: CUP (4), ERC (4), C’s (1), SOM VNG (2), Sra. Ariadna  

    Llorens (1) i Sr. David Montes (1) =  13 vots 
 
 



 

 

ÀREA DE SERVEIS CENTRALS, SEGURETAT I HISENDA 
 

13. INTERVENCIÓ. APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE RECONEIXEMENT 
DE CRÈDITS D’EXERCICIS TANCATS. (EXP. 12/2017-INT) 

 
Relació de fets 
 
Havent-se efectuat despeses que no tenien crèdit suficient en el corresponent 
Pressupost municipal, o que la documentació justificativa va arribar un cop tancat 
comptablement l’exercici pressupostari, i atès que les esmentades despeses 
resulten obligacions exigibles perquè s’ha efectuat la contraprestació per part del  
creditor, per la qual cosa es fa necessari reconèixer la despesa en el Pressupost 
actual. 
 
Fonaments de dret 
 

� Reial decret legislatiu 2/2004, Text refós de la Llei reguladora de les 
hisendes locals. 

� Reial decret 500/90, de 20 d’abril. 
� Bases d’execució. 
� Vist l’Informe d’Intervenció. 

 
D’acord amb les facultats que reconeixen els Decrets d’Alcaldia 159/2015-SEC i 
191/2015-SEC, referents a la delegació general i específica d’atribucions de gestió i 
resolució dels assumptes de l’àrea, d’acord amb la seva definició funcional. 
 
Per tot això aquest Ple de l’Ajuntament aprova el següent 
 

ACORD: 
 
Aprovar l’expedient de reconeixement de crèdits per deutes corresponents a 
exercicis anteriors que figuren a la relació adjunta, per un import total de 
54.256,29 euros. 

PROVEIDOR     IMPORT 
APLICACIÓ 

PRESSUPOSTÀRIA 

FUSTES VILANOVA, SL          108,54 €  01.9122.2260100 

FUSTES VILANOVA, SL          129,95 €  02.9200.2150200 

FUSTES VILANOVA, SL            16,70 €  02.9200.2150200 

SERRA EXPERIÈNCIA IMMOBILIÀRIA, SL          117,00 €  04.9202.2200000 

SERRA EXPERIÈNCIA IMMOBILIÀRIA, SL            63,00 €  04.9202.2200000 

SERRA EXPERIÈNCIA IMMOBILIÀRIA, SL          117,00 €  04.9202.2200000 

SERRA EXPERIÈNCIA IMMOBILIÀRIA, SL          117,00 €  04.9202.2200000 

SERRA EXPERIÈNCIA IMMOBILIÀRIA, SL            63,00 €  04.9202.2200000 

SERRA EXPERIÈNCIA IMMOBILIÀRIA, SL          117,00 €  04.9202.2200000 

SERRA EXPERIÈNCIA IMMOBILIÀRIA, SL          117,00 €  04.9202.2200000 



 

 

 

AULOCE, SA      2.707,40 €  20.9310.22000 
ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE ASESORES 
FISCALES           62,40 €  20.9310.22000 

WOLTERS KLUWER ESPAÑA, SL          913,12 €  20.9310.22000 

EDICIONS COMARCA 17, SL            95,40 €  22.9250.00001 

FUSTES VILANOVA, SL            49,55 €  31.3300.2120100 

FUSTES VILANOVA, S.L.          108,22 €  31.3380.2260904 

AGMA, SL 2.420,00 €  31.3340.2260901 

ARTI GESTIÓN Y SERVICIOS ARTÍSTICOS, SL 1.125,30 € 31.3340.2260901 

CONSORCI DE L'AUDITORI I L'ORQUESTRA 242,00 € 31.3340.2260901 

BARNA PORTERS, SL          190,99 €  32.3201.2120100 

PUNTO Y CONTROL, SA      2.268,75 €  33.3420.2279900 

PUNTO Y CONTROL, SA      4.537,50 €  33.3420.2279900 

PUNTO Y CONTROL, SA          290,40 €  33.3420.2279900 

BARNA PORTERS, SL          207,59 €  33.3420.2279900 

BARNA PORTERS, SL          149,47 €  33.3420.2279900 

METALCO, SA          366,84 €  05.1301.2200000 

FUSTES VILANOVA, SL            84,55 €  05.1320.2219900 

FUSTES VILANOVA, SL            36,17 €  06.9240.2120100 

FUSTES VILANOVA, SL            45,56 €  06.9240.2120100 

FUSTES VILANOVA, SL              5,13 €  06.9240.2120100 

FUSTES VILANOVA, SL            19,77 €  07.9203.2200000 

FUSTES VILANOVA, SL          107,42 €  07.9203.2200000 

FUSTES VILANOVA, SL            51,40 €  07.9203.2219900 

AMBISER INNOVACIONES, SL          907,50 €  07.9203.2200100 

J. P.R.          272,00 €  08.3273.2279901 

T.C.          345,00 €  08.3273.2279901 

S.L.           181,50 €  08.3273.2279901 

FUSTES VILANOVA, SL            12,08 €  10.4300.2219900 
ICVSAM - INFORMACIÓ I COMUNICACIÓ DE 
VILANOVA I LA GELTRU          968,00 €  10.4312.2120200 
ICVSAM - INFORMACIÓ I COMUNICACIÓ DE 
VILANOVA I LA GELTRÚ          968,00 €  10.4312.2120200 

CAZANDO MARIPOSAS            90,75 €  10.4312.2120200 

CAZANDO MARIPOSAS            90,75 €  10.4312.2120200 

S. L.N. H.            14,80 €  10.4320.2260201 

CAMBRA DE COMERÇ            40,00 €  10.4320.2260201 

CAMBRA DE COMERÇ          120,01 €  10.4320.2260201 

FESTIARI, SL       3.163,55 €  10.4320.2260205 

BARNA PORTERS, SL          605,12 €  10.4320.2260202 

AULOCE, SA      2.707,38 €  20.9310.22000 

AULOCE, SA      2.707,38 €  20.9310.22000 

AULOCE, SA      2.707,38 €  20.9310.22000 



 

 

BARNA PORTERS, SL          520,36 €  33.3420.2279900 

BARNA PORTERS, SL      1.403,31 €  33.3420.2279900 

BARNA PORTERS, SL          775,01 €  33.3420.2279900 

BARNA PORTERS, SL      1.519,57 €  33.3420.2279900 

BARNA PORTERS, SL          691,97 €  33.3420.2279900 

FUSTES VILANOVA, SL            15,84 €  35.2310.2120000 

CREU ROJA      1.500,00 €  35.2313.2269900 

CONSORCI DE L'AUDITORI I L'ORQUESTRA 242,00 € 35.2313.2269900 

FUSTES VILANOVA, SL              5,43 €  40.1521.2279901 

FUSTES VILANOVA, SL            51,57 €  52.1530.21300 

FUSTES VILANOVA, SL            16,59 €  52.1530.21300 

FUSTES VILANOVA, SL            23,27 €  52.1530.21300 

FUSTES VILANOVA, SL            37,52 €  52.1530.21300 

FUSTES VILANOVA, SL          441,21 €  52.1530.21300 

FUSTES VILANOVA, SL            67,76 €  52.1530.21300 

FUSTES VILANOVA, SL            72,14 €  52.1530.21300 

FUSTES VILANOVA, SL            31,94 €  52.1530.21300 

FUSTES VILANOVA, SL            33,03 €  52.1530.21300 

FUSTES VILANOVA, SL            29,48 €  52.1530.21300 

FUSTES VILANOVA, SL            67,63 €  52.1530.21300 

WURTH ESPAÑA, SA      1.744,55 €  52.1530.21300 

AD BOSCH RECANVIS, SLU          109,88 €  52.1530.21401 

AD BOSCH RECANVIS, SLU            98,25 €  52.1530.21401 

AD BOSCH RECANVIS, SLU          255,46 €  52.1530.21401 

AD BOSCH RECANVIS, SLU          125,02 €  52.1530.21401 

AD BOSCH RECANVIS, SLU            22,97 €  52.1530.21401 

AD BOSCH RECANVIS, SLU            26,51 €  52.1530.21401 

AD BOSCH RECANVIS, SLU            27,77 €  52.1530.21401 

AD BOSCH RECANVIS, SLU          217,80 €  52.1530.21401 

AD BOSCH RECANVIS, SLU          218,77 €  52.1530.21401 

AD BOSCH RECANVIS, SLU            66,85 €  52.1530.21401 

AD BOSCH RECANVIS, SLU            31,22 €  52.1530.21401 

AD BOSCH RECANVIS, SLU            72,60 €  52.1530.21401 

AD BOSCH RECANVIS, SLU          298,87 €  52.1530.21401 

AD BOSCH RECANVIS, SLU            30,12 €  52.1530.21401 

AD BOSCH RECANVIS, SLU            46,68 €  52.1530.21401 

AD BOSCH RECANVIS, SLU          177,53 €  52.1530.21401 

AD BOSCH RECANVIS, SLU            25,53 €  52.1530.21401 

AD BOSCH RECANVIS, SLU            16,23 €  52.1530.21401 

AD BOSCH RECANVIS, SLU          207,53 €  52.1530.21401 

AD BOSCH RECANVIS, SLU          194,81 €  52.1530.21401 



 

 

AD BOSCH RECANVIS, SLU          104,51 €  52.1530.21401 

AD BOSCH RECANVIS, SLU            61,73 €  52.1530.21401 

AD BOSCH RECANVIS, SLU          168,66 €  52.1530.21401 

AD BOSCH RECANVIS, SLU          257,25 €  52.1530.21401 

AD BOSCH RECANVIS, SLU              8,29 €  52.1530.21401 

AD BOSCH RECANVIS, SLU          163,43 €  52.1530.21401 

AD BOSCH RECANVIS, SLU          124,69 €  52.1530.21401 

AD BOSCH RECANVIS, SLU          148,35 €  52.1530.21401 

AD BOSCH RECANVIS, SLU            98,57 €  52.1530.21401 

AD BOSCH RECANVIS, SLU          212,09 €  52.1530.21401 

AD BOSCH RECANVIS, SLU            23,18 €  52.1530.21401 

AD BOSCH RECANVIS, SLU -         72,60 €  52.1530.21401 

AD BOSCH RECANVIS, SLU            49,77 €  52.1530.21401 

AD BOSCH RECANVIS, SLU            29,95 €  52.1530.21401 

AD BOSCH RECANVIS, SLU            19,46 €  52.1530.21401 

AD BOSCH RECANVIS, SLU          100,45 €  52.1530.21401 

AD BOSCH RECANVIS, SLU            58,56 €  52.1530.21401 

AD BOSCH RECANVIS, SLU            79,99 €  52.1530.21401 

AD BOSCH RECANVIS, SLU              6,78 €  52.1530.21401 

AD BOSCH RECANVIS, SLU          241,93 €  52.1530.21401 

AD BOSCH RECANVIS, SLU            17,84 €  52.1530.21401 

AD BOSCH RECANVIS, SLU            22,97 €  52.1530.21401 

AD BOSCH RECANVIS, SLU          131,42 €  52.1530.21401 

AD BOSCH RECANVIS, SLU          152,57 €  52.1530.21401 

AD BOSCH RECANVIS, SLU            45,68 €  52.1530.21401 

AD BOSCH RECANVIS, SLU            35,96 €  52.1530.21401 

AD BOSCH RECANVIS, SLU          275,50 €  52.1530.21401 

AD BOSCH RECANVIS, SLU          118,41 €  52.1530.21401 

AD BOSCH RECANVIS, SLU            62,07 €  52.1530.21401 

AD BOSCH RECANVIS, SLU            24,27 €  52.1530.21401 

AD BOSCH RECANVIS, SLU            48,55 €  52.1530.21401 

AD BOSCH RECANVIS, SLU            10,25 €  52.1530.21401 

AD BOSCH RECANVIS, SLU              8,43 €  52.1530.21401 

FUSTES VILANOVA, SL          480,77 €  52.1533.21000 

FUSTES VILANOVA, SL            36,01 €  52.1533.21000 

FUSTES VILANOVA, SL            69,48 €  52.1533.21000 

FUSTES VILANOVA, SL              1,51 €  52.9121.21200 

FUSTES VILANOVA, SL            19,97 €  52.9121.21200 

FUSTES VILANOVA, SL           10,82 €  52.9121.21200 
NORMES TECNOLÒGIQUES DE JARDINERIA I 
PAISATGISME            79,01 €  53.1530.2270600 

TEGAR          439,84 €  54.4400.2200000 



 

 

ANFOR 2011, SL      2.862,84 €  54.4420.2100200 

ANFOR 2011, SL      2.807,02 €  54.4420.2100300 

CENTRES PUNT DE LES PINTURES 2014, SL            23,61 €  54.4420.2100400 
 

 
Es vota la proposta, la qual s’aprova amb el resultat següent: 
 
   Vots a favor: CiU (4), PSC (5) i CUP (4) = 13 vots 
   Abstencions: ERC (4), C’s (1), SOM VNG (2), Sra. Carmen Reina (1),  

    Sra. Ariadna Llorens (1) i Sr. David Montes (1) = 10 vots 
 

 
14. INTERVENCIÓ. MODIFICACIÓ DE LES BASES D’EXECUCIÓ DEL 

PRESSUPOST 2017, REFERENTS A LA REGULACIÓ DE LES 
SUBVENCIONS NOMINATIVES, (Exp. 29/2017-INT) 

 
Relació de fets 
 
D’acord amb el que disposa l’article 5è de la vigent Ordenança general reguladora de la 
concessió de subvencions, segons redacció aprovada pel Ple municipal en data 6 de 
març de 2017, les subvencions nominatives que figuren en pressupost hauran de 
detallar l’entitat beneficiària, l’objecte de la subvenció i la seva quantia. 
 
La concessió directa de subvencions es formalitzarà sempre mitjançant un conveni o 
per acord de la Junta de Govern Local acceptat íntegrament i de forma incondicionada 
per l’entitat beneficiària, en el qual es fixarà, a més de la quantia de la subvenció, 
l’objecte, termini, forma de justificació i forma de pagament. 
 
Per tot això, resulta convenient per una banda concretar la regulació d’aquestes 
subvencions en les bases d’execució del pressupost i, per altra banda, incorporar un 
annex amb la relació de subvencions nominatives que detalli. 
 
Finalment s’ha constatat que el nom d’algunes de les entitats beneficiàries que figuren a 
l’estat de despeses del pressupost no s’ajusten al nom exacte del titular que consta en 
el Registre municipal d’entitats, raó per la qual es proposa la modificació del concepte 
pressupostari en aquells casos de nom incomplet o inexacte. 
 
Normativa de referència 
 
- Llei 7/1985, de 2 abril, reguladora de les bases de règim local. 
- Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. 
- Real decret 887/2006 de 21 de juliol, Reglament de subvencions. 
- Ordenança general reguladora de la concessió de Subvencions de 6 de novembre 

2006, modificada el 6 de març 2017. 
- Bases d’execució Pressupost exercici 2017. 
 
Per tot això, aquest Ple de l’Ajuntament aprova el següent 
 



 

 

ACORD: 
 
“PRIMER. Modificar la Base 15 de les Bases d’execució del Pressupost municipal 2017, 
que queda redactada de la forma següent: 
 

“Base 15.- Subvencions. La concessió de subvencions haurà d’adaptar-se  
al que disposa la legislació general sobre el tema, l’Ordenança general 
reguladora de la concessió de subvencions municipal vigent, el pla estratègic 
de subvencions, així com les bases i convocatòries específiques.  
 
Els perceptors de subvencions hauran de rendir compte justificatiu que 
acrediti la despesa efectuada i el compliment de l’objecte de l’ajut concedit.  
 
L’esmentat compte justificatiu, juntament amb l’informe del Departament 
gestor responsable de la concessió de la subvenció, serà fiscalitzat per la 
Intervenció municipal. De les possibles incidències en la documentació 
presentada, prèvia audiència dels beneficiaris i amb el coneixement del 
Departament gestor, es donarà compte a la Junta de Govern Local.  
 
En el cas de les subvencions nominatives que figuren en pressupost, el 
conveni o l’acord de la Junta de Govern local haurà de regular els requisits i 
condicions de les mateixes, indicant el projecte objecte de la subvenció que 
incorporarà un pressupost del mateix amb la previsió de despeses i els 
recursos de finançament. Així mateix, en el compte justificatiu s’afegirà una 
memòria del projecte executat amb la liquidació del pressupost preventiu.” 

 
SEGON. Aprovar l’Annex 3 de les Bases d’execució del Pressupost municipal amb la 
relació de subvencions nominatives, les entitats beneficiàries, l’objecte de la subvenció, 
el motiu de la no concurrència, la regulació mitjançant conveni o acord de Junta de 
Govern, i la necessitat o no de pagament de bestreta abans de la justificació de la 
subvenció, segons el quadre següent:  
 

ANNEX  3  SUBVENCIONS   
NOMINATIVES    
PRESSUPOST   2017      

       

       

Nom tercer CIF Objecte 
Motiu no 
concurrència   

Conveni 
S/N   Import 

Bestreta 
S/N 

Fundación de los 
Ferrocarriles 
Españoles G78043700 

Gestió Museu del 
Ferrocarril de 
Catalunya 

 
PROGRAMACIÓ 
ESTABLE DE 
LA CIUTAT 

SI 

12.000,00 € 

NO 

Associació Musical 
Eduard Toldrà G65081663 

Elaborar i mantenir el 
projecte anual  
música de cambra 

 
PROGRAMACIÓ 
ESTABLE DE 
LA CIUTAT 

SI 

35.000,00 € 

SI 

Associació cultural 
Nowa Reggae  G65536831 

Organització del 
Festival Nowa 
Reggae 

PROGRAMACIÓ 
ESTABLE DE 
LA CIUTAT 

SI 
6.000,00 € 

SI 



 

 

Joventuts musicals 
de Vilanova i la 
Geltrú G62261391 

Organització Cicle de 
Música "Serenates a 
la Geltrú" 

PROGRAMACIÓ 
ESTABLE DE 
LA CIUTAT 

SI 
3.000,00 € 

NO 

Associació Cultural 
Desperta! G64288434 

Organització de la 
Mostra de Cançó 
d'Autor ATEVEU 

PROGRAMACIÓ 
ESTABLE DE 
LA CIUTAT 

SI 
2.000,00 € 

SI 

Associació Amics 
del Ferrocarril de 
Vilanova i la 
Geltrú, AFEVI G58819707 

Gestió del circuit de 
trens del Parc de 
Ribes Roges 

PROGRAMACIÓ 
ESTABLE DE 
LA CIUTAT 

SI 

1.000,00 € 

NO 

 Associació 
Cineclub "Sala 1" 
de Vilanova i la 
Geltrú G65587495 

Organització/execució  
programació estable 
de cinema 

PROGRAMACIÓ 
ESTABLE DE 
LA CIUTAT 

SI 

1.000,00 € 

NO 

Entitat Cultural i 
Festiva "Can 
Pistraus" G64365026 

Organització del 
Festival "Tingladu" 

 
PROGRAMACIÓ 
ESTABLE DE 
LA CIUTAT 

SI 

15.609,00 € 

SI 

Círcol Catòlic de 
Vilanova i la Geltrú G59167288 

Producció "Escotilló 
Teatre "+ La Xarxa  

 
PROGRAMACIÓ 
ESTABLE DE 
LA CIUTAT 

SI 

5.178,00 € 

SI 

Agrupació 
Excursionista 
Talaia G58124702 

Coord. Sardanista - 
Programació anual de 
sardanes 

 
PROGRAMACIÓ 
ESTABLE DE 
LA CIUTAT 

SI 

4.300,00 € 

SI 

 Associació 
Pessebrista de 
Vilanova i la Geltrú G61427878 

Elaborar el pessebre 
de la ciutat 

 
PROGRAMACIÓ 
ESTABLE DE 
LA CIUTAT 

SI 

3.850,00 € 

NO 

Associació 
Cercavila de 
l'Imaginari G62408000 

Organització del 
Cercavila de 
l'Imaginari 

PROGRAMACIÓ 
ESTABLE DE 
LA CIUTAT 

SI 
4.500,00 € 

SI 

Associació de 
Cultura Popular 
Santa M de la 
Geltrú G66255399 

Renovació vestits del 
Ball de la Moxiganga 

ACTIVITAT 
EXTRORDINÀRI
A 

SI 

10.000,00 € 

SI 

Associació d'Amics 
del Drac de la 
Geltrú G60665817 

Despeses aniversari 
"Dracs Bessons" 
(Infantils) 

ACTIVITAT 
EXTRORDINÀRI
A 

SI 
4.000,00 € 

SI 

Penya Filatèlica G08944969 Compensació 
despeses de la seu 
social 

Entitat d'interès 
social Acord Ple 
Municipal 
23/12/1989 

 
SI 

 
600,00 € 

NO 

Societat 
Sardanista 
Dansaires 
Vilanovins 

G08973810 Compensació 
despeses de la seu 
social 

Entitat d'interès 
social Acord Ple 
Municipal 
23/12/1989 

SI 1.960,00 € NO 

Casa de Castilla y 
León de la 
comarca del Garraf 

G58106691 Compensació 
despeses de la seu 
social 

Entitat d'interès 
social  Acord Ple 
Municipal 
04/11/2002 

SI 500,00 € NO 

Agrupació 
Excursionista 
Talaia 

G58124702 Compensació 
despeses de la seu 
social 

Entitat d'interès 
social  Acord Ple 
Municipal 
21/12/1998 

SI 1.850,00 € NO 

Foment Vilanoví G58248758 Compensació 
despeses de la seu 
social 

Entitat d'interès 
social Acord Ple 
Municipal 

SI 5.539,00 € NO 



 

 

31/07/1990 

La Unió 
Vilanovina, l'Acord 
i el Coro 

G58302712 Compensació 
despeses de la seu 
social 

Entitat d'interès 
social Acord Ple 
Municipal 
23/12/1989 

SI 1.280,00 € NO 

Agrupació de Balls 
Populars 

G58550252 Compensació 
despeses de la seu 
social 

Entitat d'interès 
social Acord Ple 
Municipal 
09/07/1990 

SI 2.550,00 € NO 

Societat Esportiva 
de Pesca i Cultural 
La Gavina 

G58773227 Compensació 
despeses de la seu 
social 

Entitat d'interès 
social Acord Ple 
Municipal 
10/09/2001 

SI 580,00 € NO 

Associació Colla 
de Castellers els 
Bordegassos de 
Vilanova 

G59137562 Compensació 
despeses de la seu 
social 

Entitat d'interès 
social Acord Ple 
Municipal 
13/12/1999 

SI 1.260,00 € NO 

Associació Cultural 
Ball de Diables de 
Vilanova i la Geltrú 

G5996770-
3 

Compensació 
despeses de la seu 
social 

Entitat d'interès 
social Acord Ple 
Municipal 
07/05/2001 

SI 130,00 € NO 

Associació 
organitzadora de la 
festa dels Tres 
Tombs G59066019 

Organització i 
execució de la Festa 
dels Tres Tombs 

 
PROGRAMACIÓ 
ESTABLE DE 
LA CIUTAT 

SI 

28.000,00 € 

SI 

 Federació 
d'Associacions pel 
Carnaval (FAC) G58905597 

Organització i 
execució del Carnaval 
de Vilanova 

 
PROGRAMACIÓ 
ESTABLE DE 
LA CIUTAT 

SI 

77.493,00 € 

SI 

Confraria de 
Pescadors de 
Vilanova i la Geltrú G59442350 

Organització i 
execució de les 
Festes de Sant Pere 

 
PROGRAMACIÓ 
ESTABLE DE 
LA CIUTAT 

SI 

2.000,00 € 

SI 

Acció Solidària 
amb el Sahara G64095409 

Projecte "Vacances 
en Pau" 

Entitat única 
oferent del 
projecte SI 11.000 €  Si 

Foment Vilanoví G64418189 Cicle Ballem 

PROGRAMACIÓ 
ESTABLE DE 
LA CIUTAT SI 6.000 € Si 

Consell Esportiu 
del Garraf G08871659 

Dinamització activitat 
esportiva escolar 

Organisme 
comarcal únic   SI 41.000 € NO 

Volta Ciclista a 
Catalunya, A.E. G64231855 

Organització Volta 
ciclista Organisme únic SI        18.000 € NO 

Penya 
Barcelonista G08444226 

Compensació 
despeses de la seu 
social  

Entitat d'interès 
social  Acord Ple 
Municipal 
9/7/1990 SI         4.600 € NO 

Associació 
ExpoBebé Eventos   G66706250 

Organització Fira 
ExpoNadó  

PROGRAMACIÓ 
ESTABLE DE 
LA CIUTAT SI 2.000 € NO 

 Associació 
organitzadora  de 
la festa dels Tres 
Tombs G59066019 

Organització Festa 
del Cavall  

PROGRAMACIÓ 
ESTABLE DE 
LA CIUTAT SI 7.000 € NO 

Associació Tot 
Comerç G62255070 

Suport a la 
programació d'actes 
promoció comerç  

PROGRAMACIÓ 
ESTABLE DE 
LA CIUTAT SI 10.000 € NO 



 

 

Associació 
Formativa Temps 
de Vi G65758070 

Organització Fira 
Temps de Vi 2017 

PROGRAMACIÓ 
ESTABLE DE 
LA CIUTAT SI 12.000 € NO 

Associació Singlot G65329195 
Organització Festivals 
de Cervesa artesana 

PROGRAMACIÓ 
ESTABLE DE 
LA CIUTAT SI 1.400 € NO 

Associació 
d'empresaris 
Garraf, Alt 
Penedès i Baix 
Penedès G58519992 

Elaboració Pla 
estratègic activitat 
econòmica Entitat redactora SI 6.000 € NO 

Associació Estació 
Nàutica Vilanova i 
la Geltrú G62834874 

Coordinació activitat 
turística a la ciutat 

Programació 
turisme de la 
ciutat  SI 33.000 € NO 

Associació de 
voluntaris de 
protecció civil de 
Vilanova i la Geltrú G65625188 

 Suport al servei de 
protecció civil de la 
ciutat 

Organisme local 
únic NO         1.000 € NO 

Centre 
d'informació de 
treballadors 
estrangers G58540428 

 Assessorament 
estrangeria 

Organisme local 
únic NO          2.000 € NO 

Associació Pares 
Tegar Pro 
discapacitats del 
Garraf G59485664 

Suport Pares 
Mancomunitat Tegar 

Entitat comarcal 
única NO         1.500 € NO 

 
 

TERCER. Aprovar la correcció del nom de determinades entitats beneficiàries de 
subvencions nominatives que figuren a l’estat de despeses del Pressupost municipal 
vigent, que són incomplets o inexactes, d’acord amb la relació següent: 
 
CORRECCIONS NOM BENEFICIARIS  
  
  

Nom correcte beneficiari 
Nom que figura a l'estat de 

despeses 

Fundación de los Ferrocarriles 
Españoles 

(Museu del Ferrocarril de Catalunya - 
FFE) 

Joventuts musicals de Vilanova i la 
Geltrú (Joventuts Musicals) 
Associació Cultural Desperta! (Desperta !) 

Associació Amics del Ferrocarril de 
Vilanova i la Geltrú, AFEVI (AFEVI) 

 Associació Cineclub "Sala 1" de 
Vilanova i la Geltrú (Cineclub Sala1) 
Entitat Cultural i Festiva "Can Pistraus" (Associació Can Pistraus) 
Círcol Catòlic de Vilanova i la Geltrú (Círcol Catòlic) 
Agrupació Excursionista Talaia (Coordinadora Sardanista) 



 

 

Associació Pessebrista de Vilanova i la 
Geltrú (Associació pessebrista) 
Associació Cercavila de l'Imaginari (Ball popular de l'Imaginari) 

Associació de Cultura Popular Santa M 
de la Geltrú (Ball popular de la Moixiganga) 
Associació d'Amics del Drac de la Geltrú (Ball popular del Drac de la Geltrú) 

Casa de Castilla y León de la comarca 
del Garraf (Casa Castilla León) 
La Unió Vilanovina, l'Acord i el Coro (Unió Vilanovina) 

Societat Esportiva de Pesca i Cultural 
La Gavina (SEPC La Gavina) 

Associació Colla de Castellers Els 
Bordegassos de Vilanova (Bordegassos de Vilanova) 

Associació Cultural Ball de Diables de 
Vilanova i la Geltrú (Associació Cultural Ball de Diables) 

Associació organitzadora de la festa 
dels Tres Tombs (Associació Tres Tombs) 

 Federació d'Associacions pel Carnaval 
(FAC) (Federació Associacions Carnaval) 

Confraria de Pescadors de Vilanova i la 
Geltrú (Festes de Sant Pere) 
Acció solidària amb el Sàhara (Conveni Vacances en Pau) 
Fundació Privada Foment Vilanoví (Conveni "El Foment" cicle "Ballem") 

Associació d'empresaris Garraf, Alt 
Penedès i Baix Penedès 

(Associació Empresaris Penedès-
Garraf)  

Associació de voluntaris de Protecció 
civil de Vilanova i la Geltrú (Associació de voluntaris de protecció) 

Centre d'Informació de treballadors 
estrangers (CITE) 
Entitat Tutelar del Garraf (Tutelar del Garraf) 

Associació Pares Tegar Pro 
discapacitats del Garraf (Associació de pares Tegar) 
 
QUART. Sotmetre a informació pública per un termini de quinze dies la present 
proposta mitjançant publicació al BOP i Tauler d’anuncis de la Corporació, a efectes de 
suggeriments i al·legacions. Si no se’n presenten en el termini esmentat, la proposta 
tindrà el caràcter d’aprovació definitiva, circumstància que s’acreditarà mitjançant un 
certificat del Secretari municipal.” 
 
 
Es vota la proposta, la qual s’aprova amb el resultat següent: 
 



 

 

   Vots a favor: CiU (4), PSC (5) i Sra. Carmen Reina (1) = 10 vots 
   Vot en contra:  C’s = 1 vot 
   Abstencions: CUP (4), ERC (4), SOM VNG (2), Sra. Ariadna Llorens (1) 

    i Sr. David Montes (1) = 12 vots 
 
 

15. TRESORERIA. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA MODIFICACIÓ DE 
L’ORDENANÇA REGULADORA DELS PREUS PÚBLICS MUNICIPALS, 
ANNEX 1, ESCOLES.  

 

Per al proper curs 2017-2018, tot i que es mantenen les tarifes del curs anterior, es 
proposen modificacions a la regulació dels Preus Públics municipals de l’Escola 
Conservatori municipal de Música Mestre Montserrat i de l’Escola municipal d’Art i 
Disseny. 

Amb caràcter comú a ambdues escoles es realitzen les propostes següents: 

- Modificacions a les Notes Comunes en aspectes de gestió de les tarifes. 

- S’incorpora una bonificació del 5% de la quota si el pagament de la totalitat del 
cost dels programes es realitza al moment de formalitzar la matrícula. 

- S’unifiquen els llindars de renda de les bonificacions de tarifes per nivell de 
renda familiar (tarifació social). 

 

A l’Escola Conservatori municipal de Música Mestre Montserrat es proposen dos 
canvis: 

- Rebaixar les tarifes de l’apartat ‘Participació conjunts instrumentals’, i establir el 
seu pagament únic al moment de formalitzar la matrícula. 

- Afegir dos descomptes nous per doble o segona especialitat Grau Professional i 
per repetició del grau 6è. 

 

Vistos els informes d’Intervenció i el del Departament que ha proposat els canvis, i 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 data 2 de maig 
de 2017, aquest Ple de l’Ajuntament aprova els següents 

A C O R D S : 
 
“PRIMER. Aprovar provisionalment les modificacions de l’Annex 1 de l’Ordenança 
reguladora dels Preus Públics municipals relatives l’Escola Conservatori municipal de 
Música Mestre Montserrat i de l’Escola municipal d’Art i Disseny. 
 
 
 
 
 
 



 

 

        ESCOLA CONSERVATORI MUNICIPAL DE MÚSICA MESTRE MONTSERRAT 

Programa 
Cost 

Program
a 

Matrícula 
Quota 

Termini 

Cost 
Program
a reduït 

Matrícula 
reduïda 

Quota 
Termini 
reduïda 

Sensibilització 1 709,70 € 177,70 € 53,20 € 488,50 € 101,50 € 38,70 € 
Sensibilització 2 819,70 € 177,70 € 64,20 € 564,50 € 101,50 € 46,30 € 
Programa Elemental 1r 1.266,70 € 177,70 € 108,90 € 857,50 € 101,50 € 75,60 € 
Programa Elemental 
2n 1.283,70 € 177,70 € 110,60 € 869,50 € 101,50 € 76,80 € 

Programa Elemental 3r 
(+ PPG) 1.620,70 € 177,70 € 144,30 € 1.101,50 € 101,50 € 100,00 € 

Programa Elemental 3r 1.502,70 € 177,70 € 132,50 € 1.021,50 € 101,50 € 92,00 € 
Programa Elemental 4t 
(+ PPG) 1.705,70 € 177,70 € 152,80 € 1.159,50 € 101,50 € 105,80 € 

Programa Elemental 4t 1.376,70 € 177,70 € 119,90 € 933,50 € 101,50 € 83,20 € 
Programa Mitjà 5è 1.309,70 € 177,70 € 113,20 € 886,50 € 101,50 € 78,50 € 
Programa Mitjà 6è 1.309,70 € 177,70 € 113,20 € 886,50 € 101,50 € 78,50 € 
Programa Mitjà 7è 1.309,70 € 177,70 € 113,20 € 886,50 € 101,50 € 78,50 € 
Programa Mitjà 8è 1.309,70 € 177,70 € 113,20 € 886,50 € 101,50 € 78,50 € 
Joves i Adults A 1.888,70 € 177,70 € 171,10 € 1.316,50 € 101,50 € 121,50 € 
Joves i Adults B 1.798,70 € 177,70 € 162,10 € 1.252,50 € 101,50 € 115,10 € 
Joves i Adults C 1.853,70 € 177,70 € 167,60 € 1.291,50 € 101,50 € 119,00 € 
Grau Professional 1r 1.394,70 € 177,70 € 121,70 € 762,00 € 137,00 € 62,50 € 
Grau Professional 2n 1.419,70 € 177,70 € 124,20 € 775,00 € 137,00 € 63,80 € 
Grau Professional 3r 1.838,70 € 177,70 € 166,10 € 991,00 € 137,00 € 85,40 € 
Grau Professional 4t 1.838,70 € 177,70 € 166,10 € 991,00 € 137,00 € 85,40 € 
Grau Professional 5è 2.042,70 € 177,70 € 186,50 € 1.114,00 € 137,00 € 97,70 € 
Grau Professional 6è 2.088,70 € 177,70 € 191,10 € 1.137,00 € 137,00 € 100,00 € 
Instruments 
Tradicionals 1.289,70 € 177,70 € 111,20 € 1.001,50 € 101,50 € 90,00 € 

Conjunts Instrumentals 1.246,70 € 177,70 € 106,90 € 868,50 € 101,50 € 76,70 € 
Música Activa - 18 
anys 1.249,70 € 177,70 € 107,20 € 872,50 € 101,50 € 77,10 € 

Música Activa + 18 
anys 1.539,70 € 177,70 € 136,20 € 1.055,50 € 101,50 € 95,40 € 

Participació conjunts 
instrumentals Quota única de 175,00 € Quota única de 100,00 € 

Proves d’accés al 
Conservatori de Grau 
Professional 

Quota única de 71,00 € 

 

ASSIGNATURES OPTATIVES: 

El preu de les optatives obligatòries està inclòs en les tarifes del curs en el qual s’està matriculat.  

Per a la resta d’optatives, s’haurà de satisfer per assignatura l’import següent: 

a) Optativa individual, per hora ........ 73,00 € 
b) Optativa col·lectiva, per hora ....... 48,20 € 

Si la durada de l’assignatura optativa és inferior a l’hora, la tarifa es reduirà proporcionalment al 
temps d’ensenyament. 



 

 

 

Doble o segona especialitat Grau Professional Descompte 40% 

Repetició 6è màxim 2 assignatures Descompte 50% 

 

 

Notes Comunes 

1) Gaudiran de tarifes reduïdes les persones empadronades a Vilanova i la Geltrú 
amb sis mesos d’antiguitat al moment de formalitzar la matrícula. 

2) El pagament dels diferents programes, excepte les assignatures optatives i els 
indicats amb quota única que s’haurà d’acreditar en el moment de formalitzar la 
matrícula, es pot realitzar en dues modalitats: 

a.  Pagament del cost total del programa al moment de formalitzar la matrícula, 
amb una bonificació del 5% del total. Aquest import no es retorna, llevat que el 
servei no s'hagi prestat per causes imputables a l'ECMM. 

b.  Pagament de l’import de la matrícula en el moment de formalitzar la matrícula, i 
10 pagaments per l’import de la quota termini els mesos del curs, setembre a 
juny ambdós inclosos. 

La matrícula es considera reserva de plaça, i amb aquesta consideració no es 
retorna l’import pagat, llevat que el servei no s'hagi prestat per causes 
imputables a l'ECMM. 

3) En el cas que es generin places vacants, un cop començat el curs, l’alumnat haurà 
d’abonar: 

a.  Si la matrícula es formalitza fins al 31 de gener, el preu establert en aquestes 
taxes. 

b.  Si la matrícula es formalitza amb posterioritat al 31 de gener, el 50% de la 
matrícula i les quotes establertes. 

4) L'alumnat que no hagi fet efectiu tot l'import del curs, no podrà efectuar reserva de 
plaça per al curs següent. 

5) No s'admetran noves matrícules d'alumnes que tinguin rebuts pendents al centre. 

6) El no pagament de tres terminis del preu públic al llarg del curs determina 
l'anul·lació de tots els drets que atorga la matrícula i l'ECMM podrà donar de baixa 
a l'alumne/a, prèvia comunicació per escrit per part de la direcció del centre. 

7) Les baixes per part de l'alumnat o de les seves famílies (en el cas de menors 
d'edat) es faran efectives l'últim dia del mes de presentació del comunicat (per 
escrit i signat). 

8) Els obligats al pagament que compleixen les condicions establertes a l'article 21 de 
l'Ordenança fiscal núm. 1, General de Gestió, inspecció i recaptació, gaudiran de 
bonificació en els terminis reduïts posteriors a la data de sol·licitud (no es bonifica 
la matrícula) en els percentatges següents en funció del llindar de renda: 

 

 



 

 

Membres unitat familiar (b) Llindar renda (a) 
1 2 3 4 5 o més 

16.000,00 € 10% 30% 50% 50% 50% 
22.500,00 € 0% 20% 30% 35% 45% 
29.600,00 € 0% 10% 20% 30% 40% 
35.000,00 € 0% 0% 10% 20% 35% 

(a) Límit que no han de superar els ingressos bruts anuals de la unitat familiar. 
(b) Persones residents a l'habitatge familiar d'acord amb les dades del padró d'habitants. 

 

ESCOLA MUNICIPAL D’ART I DISSENY 

Programa 
Cost 

programa 

1r termini 
o 

matrícula 

Quota 
Termini 

Preu 
hora 

CICLES FORMATIUS (GRAU MITJÀ I 
GRAU SUPERIOR) 1.080,00 € 180,00 € 180,00 € --- 

1 mòdul / Unitat formativa teòrica solta 
CFGM o CFGS  --- 180,00 € --- 1,00 € 

1 mòdul / Unitat formativa pràctica solta 
CFGM o CFGS  --- 180,00 € --- 1,50 € 

Obra o Projecte final --- 180,00 € --- 1,75 € 
CURS PREPARATORI 1.150,00 € 115,00 € 115,00 € --- 
TALLERS      
-      2 hores setmanals 386,20 € 100,00 € 31,80 € --- 
-      3 hores setmanals 532,00 € 100,00 € 48,00 € --- 
-      4 hores setmanals  662,50 € 100,00 € 62,50 € --- 
 

Programa 
Cost 

programa 
reduït 

1r termini 
o 

matrícula 
reduïda 

Quota 
Termini 
reduïda 

Preu 
 hora 
reduït 

CICLES FORMATIUS (GRAU MITJÀ I 
GRAU SUPERIOR) 900,00 € 150,00 € 150,00 € --- 
1 mòdul / Unitat formativa teòrica solta 
CFGM o CFGS  --- 150,00 € --- 0,75 € 

1 mòdul / Unitat formativa pràctica solta 
CFGM o CFGS  --- 150,00 € --- 1,25 € 

Obra o Projecte final --- 150,00 € --- 1,50 € 
CURS PREPARATORI 900,00 € 90,00 € 90,00 € --- 
TALLERS      
-      2 hores setmanals 294,40 € 100,00 € 21,60 € --- 
-      3 hores setmanals 394,30 € 100,00 € 32,70 € --- 
-      4 hores setmanals  483,40 € 100,00 € 42,60 € --- 

 

Notes Comunes 

1) Gaudiran de tarifes reduïdes les persones empadronades a Vilanova i la Geltrú 
amb sis mesos antiguitat al moment de formalitzar la matrícula. 



 

 

2) El pagament dels diferents programes, excepte els preus pels mòduls i/o unitats 
formatives, i per l’Obra o Projecte final que s’han d’abonar en un únic pagament el 
mes d’octubre, es pot realitzar en dues modalitats: 

a.  Pagament del cost total del programa al moment de formalitzar la matrícula, 
amb una bonificació del 5% del total. Aquest import no es retorna, llevat que el 
servei no s'hagi prestat per causes imputables a l'EMAID. 

b.  Pagament de l’import de la matrícula o 1r termini en el moment de formalitzar 
la matrícula, i pagaments per l’import de la resta de terminis de la manera 
següent: 

a. Cicles formatius:  5 terminis, de setembre a gener 
b. Curs Preparatori:  9 terminis, de setembre a maig 
c. Tallers:   9 terminis, d’octubre a juny 

 

La matrícula es considera reserva de plaça, i amb aquesta consideració no es 
retorna l’import pagat, llevat que el servei no s'hagi prestat per causes 
imputables a l'EMAID. 

3) L'alumnat que no hagi fet efectiu tot l'import del curs no podrà efectuar reserva de 
plaça per al curs següent. 

4) No s'admetran noves matrícules d'alumnes que tinguin rebuts pendents al centre. 

5) El no pagament de tres terminis del preu públic al llarg del curs determina 
l'anul·lació de tots els drets que atorga la matrícula i l'EMAID podrà donar de baixa 
a l'alumne/a, prèvia comunicació per escrit per part de la direcció del centre. 

6) Les baixes per part de l'alumnat o de les seves famílies (en el cas de menors 
d'edat) es faran efectives l'últim dia del mes de presentació del comunicat (per 
escrit i signat). 

7) Els obligats al pagament que compleixen les condicions establertes a l'article 21 de 
l'Ordenança fiscal núm. 1, General de Gestió, inspecció i recaptació, gaudiran de 
bonificació en els terminis reduïts posteriors a la data de sol·licitud (no es bonifica 
la matrícula o 1r termini) en els percentatges següents en funció del llindar de 
renda: 

 

Membres unitat familiar (b) Llindar renda (a) 
1 2 3 4 5 o més 

16.000,00 € 10% 30% 50% 50% 50% 
22.500,00 € 0% 20% 30% 35% 45% 
29.600,00 € 0% 10% 20% 30% 40% 
35.000,00 € 0% 0% 10% 20% 35% 

(a) Límit que no han de superar els ingressos bruts anuals de la unitat familiar. 
(b) Persones residents a l'habitatge familiar d'acord amb les dades del padró d'habitants. 

 

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.  
 
TERCER. En cas de no haver-se produït reclamacions, publicar al "Butlletí Oficial de la 
Província" els acords definitius i el text íntegre de les modificacions, les quals entraran 
en vigor el dia següent a aquesta publicació, i regiran mentre no s’acordi la seva 
modificació o derogació.” 
 
 
Es vota la proposta, la qual s’aprova amb el resultat següent: 
 
   Vots a favor: CiU (4), PSC (5), ERC (4), Sra. Carmen Reina (1),  

    Sra. Ariadna Llorens (1) i Sr. David Montes (1) = 16 vots 
   Abstencions: CUP (4), C’s (1) i SOM VNG (2) = 7 vots 
 
 

COMISSIÓ INFORMATIVA DE POLÍTIQUES DE CIUTADANIA 
 

 
ÀREA DE NOVA GOVERNANÇA I COMUNICACIÓ 
 

 16. PARTICIPACIÓ I AGERMANAMENTS. VISIBILITZAR L’AGERMANA-
MENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ AMB LA CIUTAT DE MATANZAS 
(CUBA) MITJANÇANT LA PROMOCIÓ D’UNA JORNADA CULTURAL. 
(Exp. 116/2017-PAR) 

 
En aquest punt intervé el Sr. JORDI CANDELA, del Casal Cuba-Garraf, Camilo 
Cienfuegos.  
 
El text de l’acord és el següent: 
 
Relació de fets 
 
1. L’Associació Casal d’Amistat Cuba-Garraf “Camilo Cienfuegos” a la 4a Assemblea 

Municipal Oberta que va tenir lloc el 26 de novembre de 2016, va proposar que 
cada any, al voltant del 10 de desembre, data en què es va signar l’agermanament, 
l’Ajuntament promogui una Jornada cultural en relació a Matanzas, amb 
col·laboració amb les entitats relacionades. 

 
2. El proper 10 de desembre es compleixen 19 anys de l’agermanament de la nostra 

ciutat amb la ciutat de Matanzas a Cuba. 
 
3. Aquest fet és molt desconegut per bona part de la població vilanovina, que no té 

quasi cap referència dels motius de l’agermanament o de les similituds i de la 
cultura comuna que ens uneixen amb Matanzas. 

 



 

 

4. L’AMO va aprovar que l’Ajuntament realitzi al voltant de la data de l’agermanament, 
una Jornada Cultural per posar de manifest els diferents aspectes que ens uneixen i 
per aprofundir en la cultura cubana en general. 

 
Fonaments de dret 
 
Vist allò que disposa l’article 25 de la Llei 7/1985, de bases de règim local, relatiu a les 
competències del municipi. 
 
Per tot això aquest Ple de l’Ajuntament aprova el següent 
 

ACORD: 
 
“PRIMER. Donar visibilitat a l’agermanament de Vilanova i la Geltrú amb la ciutat de 
Matanzas (Cuba). 
 
SEGON. Promoure, al voltant del 10 de desembre, una jornada cultural en relació amb 
Matanzas, amb col·laboració d’aquelles entitats vinculades que hi vulguin participar. 
 
TERCER. Notificar l’esmentat acord a l’Associació Casal d’Amistat Cuba-Garraf  Camilo 
Cienfuegos.” 
 
 
Es vota la proposta, la qual s’aprova amb el resultat següent: 
 
   Vots a favor: CiU (4), PSC (5), CUP (4), ERC (4), SOM VNG (2),  
     Sra. Carmen Reina (1), Sra. Ariadna Llorens (1) i  
     Sr. David Montes (1) = 22 vots 
   Abstenció: C’s = 1 vot 
 
 
ÀREA DE POLÍTIQUES DE CIUTADANIA 
 

17. CULTURA. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LES NORMES DE 
FUNCIONAMENT DE LA PABORDIA DE LA FESTA MAJOR. (Exp. 
89/2017-CUL) 

 
Relació de fets 

 
1. La Festa Major de Vilanova i la Geltrú és una de les manifestacions tradicionals i 

populars més rellevant de la nostra ciutat i esdevé eina de cohesió social i de 
foment de la convivència.  

 
2. La Festa Major de Vilanova i la Geltrú forma part del nostre patrimoni cultural, un 

patrimoni divers i valuós que ens identifica, i que cal preservar i garantir per 
assegurar la seva transmissió en les millors condicions.  

 
3. Des de l’any 1997, amb l’aprovació per part d’aquest Ple del document “Normes de 

Funcionament de la Comissió de Festes”, l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú ha 



 

 

establert la figura de les Pabordesses i Pabordes com la comissió ciutadana 
encarregada de l’organització de la Festa Major de la Mare de Déu de les Neus. 

 
4. Des de l’any 1997, aquest grup de set persones que conformen la Pabordia es 

renova per tal que, de forma desinteressada i altruista, dediquin el seu temps, 
esforç i treball a programar i preparar la Festa Major de Vilanova i la Geltrú.  

 
5. Atesos els canvis que van sorgint a la nostra societat, aquest document es va 

adequant i actualitzant per tal de definir les funcions, la dinàmica de  funcionament i 
el procés d’elecció pel qual es regeix la Pabordia. 

 
Fonaments de dret 
 
1. Vist allò que disposa l’article 25 de la Llei 7/1985, de bases de règim local, relatiu a 

les competències del municipi. 
 
2. Article 4.1.a de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de las bases de règim local, 

que atorga a les entitats locals la potestat d’autoorganització. 
 
Per tot això, aquest Ple de l’Ajuntament aprova el següent 
 

ACORD 
 
“ÚNIC.  Aprovar el document de les “Normes de Funcionament de la Pabordia de la 
Festa Major de Vilanova i la Geltrú” que s’adjunta a la present proposta.” 
 
 
 

PABORDIA DE LA FESTA MAJOR 
 

NORMES DE FUNCIONAMENT 
 

 
Índex 
 
 
Preàmbul 
 
1. Obligacions i prerrogatives de la Pabordia de la Festa Major 
 
2. Sistema electiu de la Pabordia de la Festa Major 
 
2.1. Estaments electors 
2.2. Presentació de candidatures 
2.3. Elecció dels 4 Pabordesses i Pabordes representants d’entitats o associacions 
2.4. Elecció dels 3 Pabordesses i Pabordes representants de la ciutadania 
2.5. Presa de procuració 
2.6. Incidències 



 

 

2.7. Reelecció de  Pabordesses i Pabordes 
 
3. Relacions amb altres estaments 
 
3.1. Equip tècnic de la Regidoria de Cultura 
3.2. Confraria de Pabordesses i Pabordes  
3.3. Comissió de Protocol de la Festa Major 
 
 
Annex 1. Calendari anual d’activitats de la Pabordia de la Festa Major 
____________________________________________________________________ 
 
 
 
Preàmbul 
 
L’any 1997, el Ple municipal aprovà el document anomenat “NORMES DE 
FUNCIONAMENT DE LA COMISSIÓ DE FESTES”. En aquest document s’estableix la 
figura de les Pabordesses i Pabordes de Festa Major com la comissió ciutadana 
encarregada de l’organització de la Festa Major de la Mare de Déu de les Neus. 
 
Aquest col·lectiu, que es renova cada any, està format per un grup de 7 ciutadanes i 
ciutadans que, de forma desinteressada, dediquen el seu temps i el seu esforç en 
programar la Festa de tots els vilanovins i vilanovines. 
 
El document present vol actualitzar i definir el procés pel qual es regeix el sistema 
electiu de la Pabordia de la Festa Major, les tasques que s’atribueixen a aquest 
col·lectiu i la seva dinàmica de funcionament. 
 
 
1. Obligacions i prerrogatives de la Pabordia de la Festa Major 
 

• Les Pabordesses i els Pabordes (la Pabordia) són els encarregats de dissenyar, 
organitzar i portar a terme tots els actes de la Festa Major, respectant el 
Protocol de Balls i Entremesos de la Festa Major de la Mare de Déu de les 
Neus, així com els convenis que les entitats que hi participen hagin pogut 
establir amb l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú.  

 
• Per tal de fer-ho efectiu es coordinaran amb la Regidoria de Cultura i amb totes 

les entitats i associacions ciutadanes que sigui convenient. 
 

• La Pabordia, sempre en coordinació amb la Regidoria de Cultura, gestionarà el 
pressupost que se li assigni, tot i que podrà captar recursos aliens, com ara 
esponsoritzacions i patrocinis. 

 
• La Pabordia gestionarà, en coordinació amb la Regidoria de Cultura i com a part 

del pressupost, la venda i distribució dels productes promocionals i protocol·laris 
de la Festa Major. 



 

 

 
• La Pabordia es coordinarà amb la Regidoria de Cultura per tot el referent a 

l’organització de la Festa Major, així com amb el Gabinet d’Alcaldia i Protocol 
pels actes institucionals i amb altres serveis i Regidories que siguin necessàries 
per portar a terme l’organització de la festa. 

 
• La Pabordia es compromet, un cop finalitzat el seu mandat, a lliurar a la 

Regidoria de Cultura una memòria de la seva gestió, així com un estat de 
comptes tancat.  Es compromet, així mateix, a reunir-se amb les Pabordesses i 
els Pabordes entrants per tal de fer-los-hi la seva valoració de la Festa Major i 
assessorar-los en els temes organitzatius que creguin convenients. 

 
• Les Pabordesses i els Pabordes vestiran de blanc a tots els actes institucionals 

de la Festa Major, demanaran a la ciutadania que ho faci pel Convit a la Festa i 
el dia 5 d’agost, Festa Major. Així mateix, faran la mateixa petició als regidors i 
regidores pel Convit a la Festa i l’Anada i Sortida d’Ofici. 

 
• La Pabordia participarà a l’entrada de regidores i regidors i Pabordes, 

prèviament al Convit a la Festa i en el mateix moment que la Corporació 
Municipal. 

 
• La Pabordia participarà en les Cercaviles d’Anada i Sortida d’Ofici, així com en 

la de Renovació del Vot del Poble, en les quals portaran la medalla que se’ls hi 
lliurà el dia de la Presa de Procuració. El lloc que ocuparan en aquestes 
cercaviles és el que recull el Protocol de Balls i Entremesos. 

 
• La Pabordia serà present i tindrà un lloc preeminent reservat en tots els actes 

institucionals de la Festa Major. 
 

• L’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú posarà a disposició de la Pabordia el 
pressupost, la infraestructura, els serveis i el personal tècnic necessaris per 
portar a terme els actes programats, també lliurarà la memòria i l’estat de 
comptes de l’any anterior a l’equip de Pabordes entrant. 

 
 
2. Sistema electiu de la Pabordia de la Festa Major 
 
L’elecció de les 7 Pabordesses i Pabordes es planteja de la següent manera: 
 

1. Dos membres elegits entre les diferents associacions de la cercavila de la Festa 
Major. 

 
2. Dos membres elegits entre les diferents entitats culturals que consten al registre 

municipal. S’inclouen en aquest apartat les AAVV que tinguin una activitat 
cultural constatada durant tot l’any. 

 
3. Dos membres proposats per la Regidoria de Cultura de l’Ajuntament de Vilanova 

i la Geltrú a la Junta de Portaveus.  



 

 

 
4. Un membre proposat per la Regidoria de Cultura de l’Ajuntament de Vilanova i 

la Geltrú a la Junta de Portaveus i escollit de les persones que presentin la seva 
candidatura a Pabordessa o Paborde.  

 
La proposta de les persones que compondran la Pabordia serà aprovada en sessió 
plenària.  

 
2.1. Estaments electors 

 
El Ple de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú nomenarà les Pabordesses i els 
Pabordes atenent les propostes provinents dels estaments electors.  
 
 
Existeixen tres estaments electors: 
 
• L’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú escull 3 membres de la Pabordia. El/la 

regidor/a de Cultura fa la proposta a la Junta de Portaveus i, atenent el debat i el 
posicionament d’aquesta, porta a Ple la proposta per a la seva aprovació.  

 
Aquest procediment regirà per a tots els casos i aspectes d’aquest reglament 
que facin referència a la Junta de Portaveus i a l’aprovació dels nomenaments 
per part del Ple Municipal.  

 
• Les associacions de la cercavila de la Festa Major escullen els 2 membres de 

l’equip de Pabordesses i Pabordes de les candidatures presentades per part 
d’aquestes. 

 
• Les associacions i entitats culturals inscrites al Registre d’Entitats Municipal 

(REM) de Vilanova i la Geltrú: escullen els 2 membres de l’equip de 
Pabordesses i Pabordes de les candidatures presentades per part de les entitats 
o associacions culturals, incloses les AAVV. 

 
2.2. Presentació de candidatures 
 
Els candidats i candidates que han de presentar la seva sol·licitud, ho faran a través 
dels canals i terminis que es defineixin a la convocatòria d’elecció de Pabordesses i 
Pabordes, que s’estableixi anualment i que es difon per tots els mitjans de 
comunicació habituals de l’Ajuntament. 
 
Un cop acabat el termini de presentació de candidatures, es procedeix a la seva 
elecció. 

 
2.3. Elecció de les i dels 4 Pabordesses i Pabordes representants d’entitats o 
associacions 
 
Els i les 4 Pabordes i Pabordesses representants de les entitats són escollits en un 
acte obert de votació de candidatures. Qualsevol entitat cultural pertanyent a la 



 

 

cercavila de la Festa Major registrada al REM, hagi presentat o no algun 
representant a ser Pabordessa o Paborde, té dret a vot, però cal que tramiti una 
sol·licitud de vot a través dels canals definits a la convocatòria d’eleccions de 
Pabordes i Pabordesses.  

 
Hi haurà dues línies de presentació de candidatures i de votació corresponents als 
punts 1) i 2) del sistema electiu de Pabordes abans anomenat. 
 
L’assemblea és convocada per la Regidoria de Cultura de l’Ajuntament en lloc i hora 
decidits per la mateixa Regidoria, i el 15 de juliol com a data màxima. 
 
Es convoquen tots els col·lectius i entitats que hagin sol·licitat exercir el seu dret a 
vot, amb un únic punt de l’ordre del dia: Elecció de les Pabordesses i Pabordes de 
la Festa Major de Vilanova i la Geltrú, afegint l’any de mandat corresponent. 

 
L’Agrupació de Balls Populars tindrà dos vots en el procés d’elecció de les 
Pabordesses i Pabordes que s’escullen entre les associacions de les cercaviles de 
Festa Major, per la seva aglutinació de nombrosos balls participants en les diferents 
cercaviles de Festa Major.  
 
L’assemblea és presidida pel regidor/a de Cultura de l’Ajuntament o la persona en 
qui delegui, i actuen com a secretari/ària i vocal les tècniques i els tècnics de la 
Regidoria de Cultura nomenats pel mateix regidor/a. 
 
Iniciat l’acte de votació, es procedeix a l’elecció de les Pabordesses i Pabordes de 
la manera següent: 
 

• Identificació de la representativitat dels diversos col·lectius presents a 
l’assemblea per tal de consignar el número de vots existents. Només les 
persones representants inscrites prèviament i identificades podran exercir el 
dret a vot, que serà secret. En cap cas es pot delegar el vot ni votar per 
correu. 

• Repartiment de butlletes de votació entre els i les votants. 
• Presentació dels i les candidats/ates i votació. 
• Recollida de les butlletes de votació. 
• Recompte i comunicació de resultats.  
• Signatura de l’acta de l’assemblea. 

 
2.4. Elecció de les dels 3 Pabordesses i Pabordes representants de la 
ciutadania 

 
Una vegada celebrat l’acte de votació de les entitats i escollits/ides les 4 
Pabordesses i Pabordes, la Regidoria de Cultura presenta a la Junta de Portaveus 
la seva proposta de nomenament de 3 Pabordesses i Pabordes per procedir a la 
seva aprovació per part del Ple municipal. 
 



 

 

D’aquesta proposta de tres persones per ser Pabordessa o Paborde, una d’elles 
sorgirà del procediment obert perquè la ciutadania presenti la seva candidatura a 
ser escollit Pabordessa o Paborde. 
 
Completada la Pabordia, es farà pública pels mitjans de comunicació locals, un cop 
aprovada pel Ple Municipal.  
 
2.5. Presa de procuració 
 
El Ple Municipal de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú del mes de juliol nomena el 
conjunt de membres de la Pabordia escollits en els diferents procediments. 

 
Aquestes set persones escollides per organitzar la Festa Major, prenen possessió 
de la seva responsabilitat en l’acte de Presa de Procuració, que se celebra el 6 
d’agost de l’any en curs, dins dels actes de Festa Major i presidit per l’Alcalde/essa 
de Vilanova i la Geltrú, acompanyat/ada del regidor/a de Cultura. En la presa de 
procuració, les  Pabordesses i Pabordes en actiu cessen en el seu càrrec i passen a 
formar part de la Confraria de Pabordesses i Pabordes.  
 
En el transcurs d’aquest acte les Pabordesses i els Pabordes entrants rebran la 
medalla i la insígnia que els acrediten com a tals. 

 
2.6. Incidències 
 
En el present reglament es preveuen els següents casos d‘incidència: 
 

1. Quan a l’acte de votació de les entitats no siguin escollides les quatre 
persones: 

 
El/la regidor/a de Cultura fa la proposta a la Junta de Portaveus per cobrir la 
Pabordia. Atenent el debat i el posicionament d’aquesta, porta a Ple la 
proposta per a la seva aprovació.  

 
2. Quan es produeixi una dimissió o qualsevol altra circumstància que deixi una 

vacant abans de la Presa de Procuració: 
 

El/la regidor/a de Cultura fa la proposta a la Junta de Portaveus per cobrir la 
Pabordia. Atenent el debat i el posicionament d’aquesta, porta a Ple la 
proposta per a la seva aprovació.  

 
3. Quan es produeixi una dimissió o qualsevol altra circumstància que deixi una 

vacant després de la Presa de Procuració: 
 

El/la regidor/a de Cultura farà una valoració sobre la necessitat de cobrir o 
no la vacant de la Pabordia, atesos els diferents moments en què es pot 
produir una situació d’aquestes característiques, i posteriorment informarà a 
la Junta de Portaveus. 

 



 

 

Qualsevol altra incidència no contemplada en el present Reglament, ja sigui en el 
procediment d’elecció, nomenament de procuració de les 7 Pabordesses i 
Pabordes, o qualsevol altra incidència que es doni en el transcurs de la seva tasca, 
serà resolta pel regidor/a de Cultura, informant la Junta de Portaveus. 
 
2.7. Reelecció de les Pabordesses i els Pabordes 
 
Les persones nomenades com a Pabordes/eses, no podran tornar a presentar 
candidatura ni ser escollits fins passats cinc anys, com a mínim, des del seu 
nomenament efectiu com a Pabordesses i Pabordes en un Ple municipal. 
 

 
3. Relacions amb altres estaments 
 

3.1. Equip tècnic de la Regidoria de Cultura 
 

La Regidoria de Cultura designarà les tècniques i tècnics necessaris per a 
assessorar i acompanyar la Pabordia en temes referents a infraestructures, serveis 
municipals, equipaments, contractes, etc. 

 
3.2. Confraria de Pabordesses i Pabordes 

 
Està formada per totes les persones que han exercit el càrrec de Pabordesses i 
Pabordes. La seva funció és assessorar la Regidoria de Cultura o l’equip de 
Pabordesses i Pabordes en funcions, en qualsevol aspecte organitzatiu de la Festa 
Major, cada cop que se’ls requereixi. Amb aquest objectiu d’assessorament, es 
reuniran, com a mínim, un cop l’any, als voltants de la data del 29 de setembre, dia 
de Sant Miquel, patró de les Pabordesses i Pabordes. 
 
3.3. Comissió de Protocol de la Festa Major 

 
Assessorarà la Pabordia en tots aquells temes relacionats amb els actes i aspectes 
propis del tronc tradicional de la Festa Major i els dos equips mantindran una reunió 
presencial a l’inici del mandat.  

 
 
 
Annex 1. Calendari anual d’activitats de la Pabordia de la Festa Major 
 
 
MAIG-JUNY (any anterior a la vigència) 
Convocatòria i presentació de candidatures. 
 
JULIOL (any anterior a la vigència) 
- Votació de les candidatures i elecció dels/de les 7 Pabordesses i  Pabordes. 
- Nomenament pel Ple Municipal. 
- Trobada de presentació i benvinguda entre els/les 7 Pabordesses i Pabordes escollits 

i la regidoria de Cultura. 
 



 

 

AGOST (any anterior a la vigència) 
Participació a l’acte: 
 

6 agost 21 h Presa de procuració de les Pabordesses i 
Pabordes 

 
SETEMBRE (a partir del nomenament) 
 
Als voltants del dia 29 de setembre, dia de Sant Miquel, patró de la Pabordia, es 
convoca a totes les promocions de Pabordes i Pabordesses a una trobada que 
presideix l’alcalde/ssa o en qui delegui. 
 
Després d’aquest dia les  Pabordesses i els Pabordes entrants es poden començar a 
trobar per començar la feina de planificació. 
 
A partir del mes de setembre o octubre els tècnics i les tècniques han de fer reunions 
periòdiques amb la Pabordia per tal d’assessorar-los adequadament. 
 
AGOST (durant l’any de vigència) 
 
Durant la Festa Major, les Pabordesses i els Pabordes han d’assistir a la majoria 
d’actes de la Festa Major i institucionalment han d’assistir a: 
 

Convit a la Festa i dotze morterets 4 agost 
Passada de Balls populars 
Cercavila d’Anada a Ofici 
Cercavila de Sortida d’ofici 
Exhibició de Balls populars 
Cercavila del Vot del poble 

5 agost 

Vot del poble 
6 agost Presa de procuració de les Pabordesses i 

Pabordes 
 
 
Es vota la proposta, la qual s’aprova amb el resultat següent: 
 
   Vots a favor: CiU (4), PSC (5), ERC (4), C’s (1), Sra. Carmen Reina (1), 

    Sra. Ariadna Llorens (1) i Sr. David Montes (1) = 17 vots 
   Vots en contra:  CUP = 4 vots 
   Abstencions: SOM VNG = 2 vots 
   
 

 18. CULTURA. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA DENOMINACIÓ DE 
DIFERENTS EQUIPAMENTS CULTURALS DE VILANOVA I LA GELTRÚ. 
(Exp. 96/2017-CUL) 

 
 
 



 

 

Relació de fets 
 
1.  El Reglament de Creació i Funcionament de la Comissió de Nomenclàtor i del 

procediment per a l’assignació de denominacions de carrers, equipaments i espais 
públics de Vilanova i la Geltrú, estableix en el seu objecte: 
 

• Determinar el procediment de la denominació de carrers, equipaments i 
espais públics del municipi. 

• Elaborar una proposta de Nomenclàtor oficial de carrers, equipaments i 
espais públics del municipi. 

• Proposar denominacions de nous carrers, equipaments i espais públics o la 
modificació dels mateixos. 

 
2. En el mateix Preàmbul del Reglament abans esmentat s’estableix que el 

nomenclàtor, com a conjunt de noms d’una població, constitueix una riquesa 
patrimonial que posa en contacte la llengua i la cultura amb el seu territori i, per tant, 
forma part de la història del municipi. Una història viva en què els noms de lloc 
estan en constant evolució. Les denominacions de vies, places, espais, sectors, 
llocs i equipaments formen part del patrimoni col·lectiu i aporten un reconeixement 
públic a la manera popular de denominar els espais, a una causa, a la memòria d‘un 
personatge, a un esdeveniment, etc.  És per això que el topònim incorpora un valor 
afegit de caràcter afectiu a l’espai objecte de denominació, que contribueix a 
reforçar la identificació amb l’entorn més pròxim i el sentiment ciutadà de pertinença 
a la col·lectivitat. 

 
3.  Des del desembre de 2015, la Comissió de Nomenclàtor de lAjuntament de 

Vilanova i la Geltrú està treballant en posar en marxa el nou Reglament abans 
esmentat. 

 
4.   La Comissió de Nomenclàtor de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú es va marcar 

com a primer objectiu fer efectius els diferents acords de Ple de l’Ajuntament de 
Vilanova i la Geltrú per poder desenvolupar i establir els criteris i objectius 
especificats en el punt primer d’aquesta proposta.  

 
5.   La Comissió de Nomenclàtor de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú va realitzar un 

treball de puntuació i priorització del noms aprovats per aquest Ple Municipal i va 
realitzar una proposta per a la seva aprovació pel Ple Municipal.  

 
Fonaments de dret 
 
1.   Vist allò que disposa l’article 25 de la Llei 7/1985, de bases de règim local, relatiu a 

les competències del municipi. 
 
2.   Vistes les directrius bàsiques que recull el Reglament de creació i funcionament de 

la Comissió de Nomenclàtor i del procediment per a l’assignació de denominacions 
de carrers, equipaments i espais públics de Vilanova i la Geltrú, que s’emparen en 
el Decret 78/1991 de 8 d’abril, sobre l’ús de la toponímia i la Llei 1/1998, de 7 de 
gener, de política lingüística, i la Resolució de 16 de març de 2015, de la 



 

 

Subsecretaria, per la que es publica la Resolució de 30-01-2015, de la Presidència 
de l’Institut Nacional d’Estadística i de la Direcció General de Coordinació de 
Competències amb les Comunitats Autònomes i les Entitats Locals, sobre 
instruccions tècniques als ajuntaments sobre gestió del Padró municipal (BOE núm. 
71, de 24 de març de 2015). 

 
Per tot això, aquest Ple de l’Ajuntament aprova el següent 
 

ACORD: 
 
“PRIMER.  Establir la denominació dels equipaments municipals següents: 

 
Carrer de Sant Joan, 31 – 33  Equipament Neus Català 

Plaça de la Rajanta, escala núm. 6 i 7  Centre Cívic de Mar - Joan Lloveras 

Passeig Marítim, 73  Centre Cívic de Mar - Joan Lloveras 

Av. Vilafranca del Penedès, 26  Centre Cívic del Tacó - Munda Terraire 

Carrer de l'Aigua i carrer del Molí de Vent  Centre Cívic del Molí de Vent - Joanot Martorell  

Carrer Raventós / Plaça dels Alumnes Obrers Centre Cívic de la Geltrú - Salvador Massana 

Carrer de Josep Coroleu, 68  Centre Cívic de Sant Joan - Josep Carner 

Anselm Clavé, 68-72 i Josep Coroleu, 104-108 Centre Cívic de la Plaça de la Sardana - Teresa Basora 

Av. dels Sis Camins, 56 Centre Cívic de la Collada -Els Sis Camins - Xavier García 

Plaça Soler i Carbonell  Mercat del Centre - 11 de Setembre 

Camí Ral / Camí Vell   Masia Frederic - Els Tres Tombs 

Rambla Sant Josep  Plataforma de Serveis Frederica Montseny 

 
SEGON. Notificar el present acord als responsables dels equipaments.” 
 
 
En aquest punt s’incorporen a la sessió la Sra. BERTA BELASKOAIN (CUP) i el Sr. 
CARLOS REMACHA (PP). 
 
Es vota la proposta, la qual s’aprova amb el resultat següent: 
 
   Vots a favor: CiU (4), PSC (5), ERC (4), PP (1), Sra. Carmen Reina (1), 

    Sra. Ariadna Llorens (1) i Sr. David Montes (1) = 17 vots 
   Vots en contra:  SOM VNG = 2 vots 
   Abstencions: CUP (5) i C’s (1) = 6 vots 
 
 
 



 

 

COMISSIÓ INFORMATIVA DE TERRITORI I ESPAI URBÀ 
 
 

19. URBANISME. APROVACIÓ PROVISIONAL, SI ESCAU, DE LA 
MODIFICACIÓ PUNTUAL DE PLA GENERAL D’ORDENACIÓ REFERENT 
A LA REGULACIÓ ESPECÍFICA DELS USOS HOTELER I DE 
RESTAURACIÓ EN EL SÒL DE DESENVOLUPAMENT INDUSTRIAL, 
TERCIARI I DE SERVEIS (CLAU 15). (Exp. 93/2016-URB) 

 
Relació de fets 
  
I.- En data 19 de desembre de 2016, el Ple de l’Ajuntament va adoptar, entre d’altres, el 
següent acord: 
 

“PRIMER.- Aprovar inicialment la modificació puntual del Pla General d’Ordenació 
referent a la regulació específica dels usos hoteler i de restauració en el sòl de 
desenvolupament industrial, terciari i de serveis (clau 15), redactat per Urbànic 
Arquitectura i Puigdomènech Advocats i promogut per la Sra. XXX, assumint 
expressament la iniciativa pública per a la seva formulació, d’acord amb l’article 101.3 del 
Text refós de la Llei d’urbanisme. Amb la condició de la presentació abans del tràmit 
d’aprovació provisional d’un document que incorpori les prescripcions següents, de 
conformitat amb l’informe favorable dels serveis tècnics d’Urbanisme incorporat a 
l’expedient:  

o Aportació de la documentació sobre la identitat dels propietaris i certificacions 
registrals de les parcel·les corresponents a la Masia Torre de l’Onclet (sector Masia d’en 
Barreres II) i Masia d’en Notari (sector Masia d’en Notari) per donar compliment a les 
determinacions de l’article 99.1a del TRLUC. 

o Aclariments sobre el sistema de càlcul i pagament del 10% de l’augment de 
l’aprofitament en el sentit de l’explicat a l’apartat 10 de dit informe:  

....per calcular l’augment del valor que impliqui una llicència referent al nou ús admès, 
s’augmentarà un 37% la part proporcional del sostre de l’edificació existent del valor de 
la parcel·la on es dugui a terme el nou ús. El valor de la parcel·la sobre el que s’apliqui 
l’augment de valor, serà el determinat pel corresponent projecte de reparcel·lació o 
instrument de gestió emprat, degudament actualitzat a la data de la sol·licitud. 

 
SEGON.- Aprovar la suspensió de la tramitació d'instruments de planejament i gestió 
urbanística i l'atorgament de llicències, dins l'àmbit delimitat al plànol corresponent, 
d'acord amb les previsions legals aplicables. 
 
TERCER.- Publicar el present acord en el Butlletí Oficial de la Província, en el tauler 
d’anuncis de la Corporació, en un dels diaris de premsa periòdica de més divulgació en 
l’àmbit municipal i en la web municipal d’aquest Ajuntament, i sotmetre’l a informació 
pública pel termini d’un (1) mes des de la darrera publicació obligatòria, de conformitat 
amb l’article 23 del Reglament de la Llei d’urbanisme, i 96, 85 i Disposició addicional 
desena del Text refós de la Llei d’urbanisme.   
 
Simultàniament al tràmit d’informació pública, s’ha de sol·licitar, si s’escau, un informe als 
organismes afectats per raó de llurs competències sectorials, els quals l’han d’emetre en 
el termini d’un mes, llevat que una disposició n’autoritzi un de més llarg (art. 85.5 TRLUC).   
 



 

 

L’expedient restarà a disposició de qualsevol interessat en la Regidoria d’Urbanisme i 
Planejament, carrer Josep Llanza 1-7, 08800 de Vilanova i la Geltrú (Barcelona).” 

 
L’objectiu de la modificació consisteix en l’ampliació dels usos admissibles en el sectors 
de sòl qualificat amb la clau 15 “Zona de desenvolupament industrial, terciari i de 
serveis”. En concret, en relació amb els usos permesos en les claus 15b i 15d, 
delimitats a l’article 220 “condicions d’ús” de la normativa del Pla General, incorporant 
l’hoteler i de restauració en el cas d’edificacions catalogades o singulars. 
 
Conforme al redactat vigent del PGOU, aquesta modificació afecta les edificacions 
singulars contingudes en els següents àmbits dels plans parcials ja desenvolupats: 
 

Clau 15b: 2.13.  Torrent Santa Magdalena 
  2.16.  Masia en Notari 
  3.8.  Masia Barreres 
 
Clau 15d: 2.14.  Masia en Notari – Pirelli 
 

L’interès públic de la modificació queda reflectit en els següents punts: 

o Possibilitar el manteniment i conservació d’edificacions singulars. 

o Afavorir l’ocupació d’edificacions existents adoptant usos actualitzats. 

o Generació d’activitat i ocupació en els sectors d’activitat econòmica assegurant 
la viabilitat econòmica. 

o Adaptació del planejament a la realitat en relació de vigència entre els serveis 
previstos i els sectors. 

o Creació d’oferta hotelera, centre de convencions i restauració en la proximitat de 
les àrees d’activitat econòmica millorant les condicions de mobilitat. 

  
 
II.- L’esmentada aprovació inicial d’aquesta modificació puntual es va sotmetre a 
exposició pública pel termini d’un mes des de la darrera publicació obligatòria, de 
conformitat amb l’article 23 del Reglament de la Llei d’urbanisme, i 85, 96 i Disposició 
addicional desena del Text refós de la Llei d’urbanisme, i es va publicar l’acord 
d’aprovació inicial en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de data 2 de gener 
de 2017, i en el Diari de Vilanova de data 30 de desembre de 2016, així com en l’e-
tauler d’aquest Ajuntament i en la pàgina web municipal.   
 
En el decurs del dit termini d’exposició pública no es van presentar al·legacions, tal i com 
queda acreditat a l’expedient. 

 

III.- Vist l’informe tècnic elaborat pels serveis tècnics d’Urbanisme, el qual presenta el 
següent contingut literal: 

 

 



 

 

“INFORME URBANÍSTIC PEL TRÀMIT D’APROVACIÓ PROVISIONAL 
 
1.- Antecedents 

En data 19 de desembre de 2016 el Ple de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú va 
adoptar l’acord d’aprovar inicialment el document de Modificació Puntual del Pla 
General d’Ordenació referent a la regulació específica dels usos hoteler i de restauració 
en el sòl de desenvolupament industrial, terciari i de serveis (clau 15). 
 
2.- Objecte de l’informe 

L’objecte d’aquest informe tècnic és el document titulat Modificació Puntual del Pla 
General d’Ordenació referent a la regulació específica dels usos hoteler i de restauració 
en el sòl de desenvolupament industrial, terciari i de serveis (clau 15), en el marc del 
seu tràmit d’aprovació provisional. 
 
3.- Període d’exposició pública i informes de les administracions competents 

rebuts 

Durant el període d’exposició pública no s’ha presentat cap al·legació i s’han rebut els 
següents informes de les administracions sectorials sense cap prescripció específica al 
document: 

o Informe de la Direcció General de Turisme: 

En relació amb la modificació proposada, us comuniquem que els allotjaments turístics que es 
vulguin implantar hauran de complir els requisits de la normativa turística que estableixen la Llei 
13/2002, de 21 de juny, de turisme de Catalunya i el Decret 159/2012, de 20 de novembre, 
d’establiments d’allotjament turístic i d’habitatges d’ús turístic, sens perjudici del deure de 
complir amb altres normatives sectorials que siguin d’aplicació. 

o Informe de la Direcció Comercial de Comerç: 

Per tant, i atès que l’ús comercial no és objecte d’aquesta Modificació i la proposta no preveu 
reserves per a l’ús esmentat, d’acord amb l’article 10 del Decret Llei 1/2009, de 22 de desembre, 
d’ordenació dels equipaments comercials, l’informe de la Direcció General de Comerç no és 
preceptiu. 
 
4.- Compliment dels requeriments del l’informe tècnic d’aprovació inicial 

Les conclusions de l’informe tècnic del tràmit d’aprovació inicial determinava que es 
requeria un document que incorporés les següents prescripcions i requeriments: 

o Aportació de la documentació sobre la identitat dels propietaris i certificacions 
registrals de les parcel·les corresponents a la Masia Torre de l’Onclet (sector 
Masia d’en Barreres II) i Masia d’en Notari (sector Masia d’en Notari) per donar 
compliment a les determinacions de l’article 99.1a del TRLUC. 

o Aclariments sobre el sistema de càlcul i pagament del 10% de l’augment de 
l’aprofitament en el sentit de l’explicat a l’apartat 10 del present informe:  

....per calcular l’augment del valor que impliqui una llicència referent al nou ús admès, 
s’augmentarà un 37% la part proporcional del sostre de l’edificació existent del valor 
de la parcel·la on es dugui a terme el nou ús. El valor de la parcel·la sobre el que 
s’apliqui l’augment de valor, serà el determinat pel corresponent projecte de 



 

 

reparcel·lació o instrument de gestió emprat, degudament actualitzat a la data de la 
sol·licitud. 

El document per a l’aprovació provisional incorpora aquest requeriments: 

o S’ha incorporat la documentació dels propietaris o certificacions registrals de les 
parcel·les corresponents a la Masia Torre de l’Onclet i Masia d’en Notari (Annex 
II) 

o S’ha especificat el sistema de càlcul i pagament del 10% de l'augment de 
l'aprofitament (Annex I) 

 
5.-  Conclusions 

D’acord amb tot allò expressat en els apartats anteriors d’aquest informe, el tècnic 
sotasignat informa que el Ple de l’Ajuntament pot procedir a l’aprovació provisional del 
document Modificació Puntual del Pla General d’Ordenació referent a la regulació 
específica dels usos hoteler i de restauració en el sòl de desenvolupament industrial, 
terciari i de serveis (clau 15). 

Tot el qual s’informa sense perjudici d’altres informes tècnics o jurídics més ben 
fonamentats.” 

 
Fonaments de dret 
 
1.- De conformitat amb l’article 96 del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual 
s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme, i l’article 117.3  del Reglament de la Llei 
d’urbanisme (aprovat per Decret 305/2006, de 18 de juliol), la tramitació de les 
modificacions dels plans urbanístics se subjecta al mateix procediment que la seva 
formació, amb les excepcions que s’estableixin per reglament i les particularitats 
previstes legalment.  
 
2.- L’òrgan municipal competent per a l’adopció de l’acord d’aprovació provisional de la 
present modificació puntual de Pla General és el Ple de l’Ajuntament, de conformitat 
amb l’article 22.2 c) de la Llei de bases de règim local, en relació amb l’article 85.1 del 
Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 
d’urbanisme.  
 
D’acord amb l’article 47.2 ll) de la referida Llei de bases de règim local i l’art. 114.3 k) 
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, el referit acord requereix el vot favorable de la 
majoria absoluta del nombre legal de membres de la corporació. 
 
La seva tramitació s’ha de subjectar a les mateixes disposicions que en regeixen la 
formació (concretament, arts. 85 i 96 del Text refós de la Llei d’urbanisme) i l’òrgan 
competent per a la seva aprovació definitiva és la Comissió Territorial d’Urbanisme de 
Barcelona (art. 80 a) TRLUC). 
 
Per tot l’exposat, i de conformitat amb el Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual 
s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme i el Reglament que la desenvolupa, i vista 



 

 

la proposta de la Comissió Informativa de Territori i Espai Urbà, aquest Ple de 
l’Ajuntament aprova el següent 

ACORD: 
 
“PRIMER. Aprovar provisionalment la modificació puntual del Pla General d’Ordenació 
referent a la regulació específica dels usos hoteler i de restauració en el sòl de 
desenvolupament industrial, terciari i de serveis (clau 15), redactat per Urbànic 
Arquitectura i Puigdomènech Advocats i promogut per la Sra. XXX. 
   
SEGON. Trametre el present acord, juntament amb una còpia de l’expedient 
administratiu complet, tres exemplars del document de Modificació puntual de Pla 
General d’Ordenació, degudament diligenciats, així com una còpia del dit document en 
suport informàtic a la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona per a la seva 
aprovació definitiva, d’acord amb l’article 80 a) del Text refós de la Llei d’urbanisme 
(Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost).” 
 
 
Es vota la proposta, la qual s’aprova amb el resultat següent: 
 
   Vots a favor: CiU (4), PSC (5), ERC (4), PP (1), Sra. Carmen Reina (1), 

    Sra. Ariadna Llorens (1) i Sr. David Montes (1) = 17 vots 
   Vots en contra: SOM VNG = 2 vots 
   Abstencions: CUP (5) i C’s (1) = 6 vots 
 
 

20. URBANISME. APROVACIÓ PROVISIONAL, SI ESCAU, DE LA 
MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA GENERAL D’ORDENACIÓ URBANA 
A L’ÀMBIT DE SANTA MARIA DE CUBELLES. (Exp. 83/2016-URB) 

 
Relació de fets 
 
I.- En data 14 de novembre de 2016, el Ple de l’Ajuntament va adoptar, entre d’altres, el 
següent acord: 

“PRIMER.- Aprovar inicialment la modificació puntual del Pla General d’Ordenació de 
Vilanova i la Geltrú a l’àmbit de Santa Maria de Cubelles, d’acord amb el document de 
modificació promogut pels Srs. XXX, XXX, XXX i XXX i redactat pels arquitectes Jordi 
Artigas i Sara Mas, membres d’OUA, Oficina d’Urbanisme i Arquitectura, assumint 
expressament la iniciativa pública per a la seva formulació, d’acord amb l’article 101.3 del 
Text refós de la Llei d’urbanisme.  

De conformitat amb l’informe favorable dels serveis tècnics d’Urbanisme incorporat a 
l’expedient, el referit document de Modificació de PGO resta condicionat al compliment, 
abans de la seva aprovació provisional, de les següents prescripcions: 

o Cal eliminar la referència de la memòria i la proposta de nou redactat de l’article 18bis 
de la normativa del Pla General. 

o S’ha d’incloure en la memòria, normativa i fitxes dels nous PAU, l’obligatorietat que els 
documents de planejament que desenvolupin els PAU prevegin la seva participació en les 
futures possibles infraestructures que justificadament els hi siguin atribuïbles. 



 

 

o Completar l’apartat 2.6.3 de la memòria Justificació del compliment TRLLUC, fent 
referència expressa als articles 97.1, 97.2, 99 i 100 del TRLLUC en el sentit expressat a 
l’apartat 10 d’aquest informe. 
 
SEGON.- Aprovar la suspensió de la tramitació d’instruments de planejament i gestió 
urbanística i l’atorgament de llicències, dins l’àmbit delimitat al plànol corresponent, 
d’acord amb les previsions legals aplicables. 
 
TERCER.- Publicar el present acord en el Butlletí Oficial de la Província, en l’e-tauler de la 
Corporació, en un dels diaris de premsa periòdica de més divulgació en l’àmbit municipal i 
en la web municipal d’aquest Ajuntament, i sotmetre’l a informació pública pel termini d’un 
(1) mes des de la darrera publicació obligatòria, de conformitat amb l’article 23 del 
Reglament de la Llei d’urbanisme, i 96, 85 i Disposició addicional desena del Text refós 
de la Llei d’urbanisme. 
 
L’expedient restarà a disposició de qualsevol interessat en la Regidoria d’Urbanisme, 
Habitatge i Medi Ambient, carrer Josep Llanza 1-7, 08800 de Vilanova i la Geltrú 
(Barcelona).”  
 

L’objectiu de la proposta es pot resumir en dos punts: 

o Delimitar dos Polígons d’Actuació Urbanística per garantir el repartiment 
equitatiu dels beneficis i càrregues derivats de l’ordenació. 

o Optimitzar l’ordenació prevista al planejament general, garantint la viabilitat 
econòmica. 

o Garantir l’obtenció, per part de l’Ajuntament, de les cessions de sistemes evitant 
la possible sol·licitud d’expropiació del sòl qualificat d’equipaments. 

Per tal d’assolir els objectius anteriors, la MPGOU presentada delimita dos Polígons 
Actuació Urbanística:  

PAU 1 Sta. Maria de Cubelles Nord que afecta l’àmbit de la Unitat d’Actuació 3    

PAU 2 Sta. Maria de Cubelles Sud que afecta l’àmbit de les Unitats d’Actuació 4 i 5  

o Es delimiten dos polígons d’actuació que substitueixen tres de les tres unitats 
d’actuació en base a l’estructura de la propietat. 

o Es modifica tant la secció de la rambla, continuació del Carrer de les Xicandres, 
com el seu traçat, fent-lo rectilini. 

o Es modifica la delimitació del sòl privat i sòl destinat a verd públic, per tal de 
permetre la continuïtat d’aquest en tot l’àmbit. Es permet la continuïtat des del 
Parc del Carrer de les Magnòlies fins al sòl no urbanitzable. 

o S’incrementa la reserva d’espais lliures (de 5.977,03m2 a 7.409,34m2) i de sòl 
d’equipaments (de 4.064,96m2 a 4.896,63m2). 

o Es manté el sostre i densitat d’habitatges previstos al planejament vigent. 

o S’adapta la normativa a l’adequació de l’edificació a la topografia existent.  
 
Per altra banda es podrà obtenir per cessió el sòl de sistemes d’equipaments (clau E) 
que defineix el Pla General, que no està establerta segons el planejament vigent. 



 

 

 
Es modifica la secció amb mitjana central prevista en el planejament vigent atès que la 
seva dimensió i traçat no es consideren adients. A la banda sud del nou traçat del vial, 
que substitueix el previst en el planejament vigent, es configura una gran vorera que 
permet la connexió del sol d’equipament al recorregut de sòl de verd públic. 
 
La disposició del verd públic, que augmenta la seva superfície, permet la continuïtat de 
totes les parcel·les així qualificades.  
 
Es mantenen els paràmetres d’aprofitament privat (clau 11e) essent la tipologia 
residencial unifamiliar. 
 
Es modifica el contingut de l’article 167 de la Normativa del planejament general per tal 
d’adaptar-lo a les especificacions de la clau 11e. 

Per altra banda es creen dues noves fitxes a incorporar al Pla General: 

PAU 1 Santa Maria de Cubelles Nord: correspon a l’anterior UA3 

PAU 2 Santa Maria de Cubelles Sud: corresponent a les anteriors UA4 i UA5 

Es determina per als dos PAU el sistema d’actuació per compensació bàsica i la cessió 
gratuïta del sòl destinat a sistemes. 
 
 
II.- L’esmentada aprovació inicial d’aquesta modificació puntual es va sotmetre a 
exposició pública pel termini d’un mes des de la darrera publicació obligatòria, de 
conformitat amb l’article 23 del Reglament de la Llei d’urbanisme, i 85, 96 i Disposició 
addicional desena del Text refós de la Llei d’urbanisme, i es va publicar l’acord 
d’aprovació inicial en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de data 30 de 
novembre de 2016, i en el Diari de Vilanova de data 25 de novembre de 2016, així com 
en l’e-tauler d’aquest Ajuntament i en la pàgina web municipal.   

En el decurs del dit termini d’exposició pública no es van presentar al·legacions, tal i com 
queda acreditat a l’expedient. 
 
 
III.- Vist l’informe tècnic elaborat pels serveis tècnics d’urbanisme, el qual presenta el 
següent contingut literal: 
 

“MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA GENERAL D’ORDENACIÓ URBANA A L’ÀMBIT 
DE SANTA MARIA DE CUBELLES. INFORME URBANÍSTIC PEL TRÀMIT 
D’APROVACIÓ PROVISIONAL 
 

1.- Antecedents 

En data 14 de novembre de 2016 el Ple de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú va 
prendre l’acord d’aprovar inicialment la Modificació puntual del Pla General d’Ordenació 
Urbana a l’àmbit de Santa Maria de Cubelles sol·licitant la tramitació urbanística del 
document.   
 



 

 

2.- Objecte de l’informe 

L’objecte d’aquest informe tècnic és el document Modificació puntual del Pla General 
d’Ordenació Urbana a l’àmbit de Santa Maria de Cubelles, en el marc del seu tràmit 
d’aprovació provisional. 
 

3.- Període d’exposició pública i compliment dels requeriments de l’informe 
tècnic d’aprovació inicial 

Durant el període d’exposició pública no s’ha presentat cap al·legació. 

Les conclusions de l’informe tècnic del tràmit d’aprovació inicial determinaven que es 
requeria un document que incorporés les següents prescripcions i requeriments: 

o Cal eliminar la referència de la memòria i la proposta de nou redactat de l’article 
18bis de la normativa del Pla General. 

S’ha eliminat 

o S’ha d’incloure en la memòria, normativa i fitxes dels nous PAU, l’obligatorietat que 
els documents de planejament que desenvolupin els PAU prevegin la seva 
participació en les futures possibles infraestructures que justificadament els hi 
siguin atribuïbles. 

Es fa referència a l’article 44 del Text refós de la Llei d’urbanisme de Catalunya, 
que a l’apartat 1.d diu el següent: 

 
Article 44. Deures dels propietaris de sòl urbà no consolidat i de sòl urbanitzable delimitat 
 
[...] 
 
44.1. Els propietaris de sòl urbà no consolidat i els propietaris de sòl urbanitzable delimitat 
tenen els deures comuns següents: 
 
[...] 
 
d) Costejar i, si s’escau, executar i cedir a l’Ajuntament o a l’administració que pertoqui, 
amb el sòl corresponent, totes les obres d’urbanització previstes en l’actuació, com també 
les infraestructures de connexió amb les xarxes generals de serveis i les d’ampliació i 
reforçament de les existents fora de l’actuació que aquesta demani per les dimensions i 
les característiques específiques, sens perjudici del dret de rebre el reintegrament de les 
despeses d’instal·lació de les xarxes de serveis amb càrrec a les empreses prestadores 
d’aquests serveis, en els termes que estableix la legislació aplicable. En aquestes 
infraestructures s’inclouen les de transport públic que siguin necessàries com a 
conseqüència de la mobilitat generada per l’actuació de què es tracti. La participació en 
els costos d’implantació d’aquestes infraestructures es determina d’acord amb la legislació 
sobre mobilitat. 

 
 
A l’article 13 de la normativa i a les fitxes dels PAU 1 Santa Maria de Cubelles Nord i 
PAU 2 Santa Maria de Cubelles Sud s’inclou el següent paràgraf: 
 
- Obres d’urbanització i cessions: 



 

 

Obres pendents: Compleció de les obres d’urbanització necessàries perquè els terrenys 
assoleixin la condició de solar segons el previst a l’article 44 del Text Refós de la Llei 
d’Urbanisme de Catalunya. 
Cessions: Cessió obligatòria i gratuïta del sòl reservat pel planejament destinat a sistemes. 
 

o Completar l’apartat 2.6.3 de la memòria Justificació del compliment TRLLUC 
fent referència expressa als articles 97,1, 97,2, 99 i 100 del TRLLUC en el sentit 
expressat a l’apartat 10 d’aquest informe. 
 

L’apartat 2.6.3 Justificació del compliment del TRLU es completa en el sentit de la 
prescripció fent referència expressa als articles 97.1, 97.2, 99 i 100 del TRLLUC. 
 

4.-   Conclusions 

D’acord amb tot allò expressat en els apartats anteriors d’aquest informe, el tècnic 
sotasignat informa que el Ple de l’Ajuntament pot procedir a l’aprovació provisional del 
document Modificació puntual del Pla General d’Ordenació Urbana a l’àmbit de Santa 
Maria de Cubelles. 

Tot el qual s’informa sense perjudici d’altres informes tècnics o jurídics més ben 
fonamentats.” 

 
Fonaments de dret 

1.- De conformitat amb l’article 96 del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual 
s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme, i l’article 117.3  del Reglament de la Llei 
d’urbanisme (aprovat per Decret 305/2006, de 18 de juliol), la tramitació de les 
modificacions dels plans urbanístics se subjecta al mateix procediment que la seva 
formació, amb les excepcions que s’estableixin per reglament i les particularitats 
previstes legalment.  
 
2.- L’òrgan municipal competent per a l’adopció de l’acord d’aprovació provisional de la 
present modificació puntual de Pla General és el Ple de l’Ajuntament, de conformitat 
amb l’article 22.2 c) de la Llei de bases de règim local, en relació amb l’article 85.1 del 
Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 
d’urbanisme.  
 
D’acord amb l’article 47.2 ll) de la referida Llei de bases de règim local i l’art. 114.3 k) 
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, el referit acord requereix el vot favorable de la 
majoria absoluta del nombre legal de membres de la corporació. 
 
La seva tramitació s’ha de subjectar a les mateixes disposicions que en regeixen la 
formació (concretament, arts. 85 i 96 del Text refós de la Llei d’urbanisme) i l’òrgan 
competent per a la seva aprovació definitiva és la Comissió Territorial d’Urbanisme de 
Barcelona (art. 80 a) TRLUC). 
 
Per tot l’exposat, i de conformitat amb el Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual 
s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme i el Reglament que la desenvolupa, i vista 



 

 

la proposta de la Comissió Informativa de Territori i Espai Urbà, aquest Ple de 
l’Ajuntament aprova el següent 

 
ACORD: 

 
“PRIMER. Aprovar provisionalment la modificació puntual del Pla General d’Ordenació 
de Vilanova i la Geltrú a l’àmbit de Santa Maria de Cubelles, d’acord amb el document 
de modificació promogut pels Srs. XXX, XXX, XXX i XXX i redactat pels arquitectes 
Jordi Artigas i Sara Mas, membres d’OUA, Oficina d’Urbanisme i Arquitectura.   
 
SEGON. Trametre el present acord, juntament amb una còpia de l’expedient 
administratiu complet, tres exemplars del document de Modificació puntual de Pla 
General d’Ordenació, degudament diligenciats, així com una còpia del dit document en 
suport informàtic a la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona per a la seva 
aprovació definitiva, d’acord amb l’article 80 a) del Text refós de la Llei d’urbanisme 
(Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost).” 
 
 
Es vota la proposta, la qual s’aprova amb el resultat següent: 
 
   Vots a favor: CiU (4), PSC (5), CUP (5), ERC (4), C’s (1), PP (1),  
     Sra. Carmen Reina (1), Sra. Ariadna Llorens (1) i  
     Sr. David Montes (1) = 23 vots 
   Abstencions: SOM VNG = 2 vots 
 
 

URGÈNCIA 
 
 
• ADHESIÓ DE L’AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ A LA XARXA DE 

MUNICIPIS PER L’ECONOMIA SOCIAL I SOLIDÀRIA. (Exp. 52/2017-SEC) 
 
Relació de fets 
 
Vista la necessitat actual d’explorar un nou model de desenvolupament territorial que 
mobilitzi millor els recursos endògens i prioritzi les dimensions socials, ambientals i 
humanes de l’economia a fi de resoldre més eficaçment les necessitats de la 
ciutadania.  
 
Atès que les iniciatives de l’anomenada economia social i solidària neixen per l’empenta 
dels mateixos veïns i veïnes, no prioritzen el lucre sinó la satisfacció de necessitats i la 
utilitat social, s’organitzen de manera democràtica i actuen amb compromís social i 
ambiental, cosa que les fa especialment indicades perquè els ajuntaments i altres ens 
locals impulsin aquest nou model de desenvolupament territorial, en què es poden 
encabir iniciatives de tota mena: cooperatives agràries, industrials, de serveis, de 
comerciants i altres professionals; grups de consum agroecològic, projectes d’economia 
col·laborativa, entitats de comerç just i de turisme responsable, associacions i 
fundacions que treballen en el camp social, finances ètiques, empreses d’inserció, horts 



 

 

comunitaris, bancs de terres, grups de criança compartida, bancs de temps, monedes 
socials, etc.  
 
Vist que aquestes iniciatives ja són agents de desenvolupament local, perquè creen 
llocs de treball a la localitat i els mantenen, perquè faciliten serveis locals a productors, 
consumidors i treballadors, i perquè tot això ho fan, a més, promovent l’acció ciutadana 
i reforçant els vincles comunitaris.  
 
Atesa, doncs, la voluntat d’aquest Ajuntament de contribuir al creixement de l’economia 
social i solidària al nostre municipi i de fer-ho des del diàleg permanent amb els seus 
actors i des de la creació d’espais comuns entre nosaltres que ens permetin compartir 
línies de treball, bones pràctiques, reflexions, activitats i recursos. 
 
Vist que durant l’any 2016 una comissió de treball formada per representants de 
diferents municipis de Catalunya adherits a la Declaració, assessorats per experts 
jurídics i de l’àmbit de l’economia social i solidària, ha elaborat una proposta de 
constitució de la nova associació de municipis Xarxa de Municipis per l’Economia Social 
i Solidària i un Pla de treball provisional per als anys 2017, 2018 i 2019, en aplicació de 
l’esmentada Declaració de Barcelona. 
 
Fonaments de dret 
 
- Llei 4/2008, de 24 d’abril, del Llibre Tercer del Codi Civil de Catalunya, relatiu a les 
Persones Jurídiques, de conformitat amb el 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, l’article 2.6 
de la Llei orgànica 1/2002, de 22 de març, reguladora del dret d’associació i la 
Disposició addicional cinquena de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases 
del règim local, reconeixen el dret de les entitats locals a constituir associacions. 
 
- Articles 52.2.b, 114.3.d del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el 
Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya d’acord amb els articles 
22.2.b) i 47.2.g) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local. 
 
- Acord de Ple de 12 de setembre de 2016, adoptat per unanimitat, d’adhesió al 
Manifest cap a una xarxa de municipis per l’Economia Social i Solidària. 
 
Per tot això, aquest Ple de l’Ajuntament aprova els següents 
 

ACORDS: 
 
“PRIMER. Aprovar l’adhesió del municipi de Vilanova i la Geltrú com a membre de ple 
dret de la futura Associació Xarxa de Municipis de l'Economia Social i Solidària. 
 
SEGON. Aprovar la proposta d’Estatuts que regiran l’esmentada Associació, i que 
consten com a annex a aquesta proposta de resolució. 
 
TERCER. Designar la senyora Neus Lloveras i Massana, alcaldessa de la ciutat,  com a 
representant titular, i el senyor Gerard Llobet i Sánchez, quart tinent d’Alcaldia i regidor 



 

 

d’Urbanisme, Habitatge i Medi Ambient, com a representant substitut de la Corporació 
en els òrgans de govern de l’Associació.  
 
La persona representant substituta només hi assistirà en cas de la no assistència de la 
titular i en substitució d’aquesta. 
 
QUART. Comunicar aquests acords a la Xarxa d’Economia Social i Solidària, a través 
de la secretaria tècnica que està assistint el procés de constitució de la futura 
associació. 
 
CINQUÈ. Facultar l’alcaldessa pel compliment del present acord, i remetre aquest acord 
a la sessió constituent que es celebrarà, als efectes oportuns.” 
 
 

ESTATUTS DE LA XARXA DE MUNICIPIS PER L’ECONOMIA SOCIAL I SOLIDÀRIA2 
 
 
TÍTOL I. DISPOSICIONS GENERALS 
 
Article 1. Denominació i naturalesa 
 
Amb la denominació XARXA DE MUNICIPIS PER L’ECONOMIA SOCIAL I SOLIDÀRIA 
es constitueix aquesta entitat. 
 
L’Associació XARXA DE MUNICIPIS PER L’ECONOMIA SOCIAL I SOLIDÀRIA (en 
endavant, l’Associació) té personalitat jurídica pròpia i plena capacitat jurídica, i es 
regeix per aquests Estatuts, pels acords adoptats pels seus òrgans i pel que preveu el 
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, i per la Llei 57/2003, de mesures per a la 
modernització del govern local, així com pel Decret 110/1996, de 2 d’abril, pel qual es 
regula el règim de les organitzacions associatives dels ens locals de Catalunya i el 
registre corresponent.  
 
En els aspectes no fixats per aquestes normatives, l’associació es regirà per la 
regulació en matèria d’associacions, previst a la legislació catalana, d’acord amb la Llei 
4/2008, de 24 d’abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones 
jurídiques.   
 
Article 2. Finalitat i activitats 
 
1. La finalitat de l’Associació és promoure, reforçar i consolidar l’economia social i 
solidària per mitjà de fixar objectius i estratègies comunes, així com fomentar la 
cooperació i l’acció conjunta en polítiques públiques entre els seus membres. 
 

                                                 
2 Versió aprovada a la Jornada de Municipis per l’Economia Social i Solidària celebrada el 30 de 
novembre de 2016 a Santa Coloma de Gramenet 



 

 

2. Per a la consecució de la finalitat esmentada, l’Associació durà a terme les activitats 
següents: 
 

a) Ajudar els ajuntaments membres a desenvolupar polítiques d’economia social i 
solidària i enfocaments de desenvolupament local. 

b) Ajudar els ajuntaments a promocionar, difondre i enfortir l’economia social i 
solidària. 

c) Incidir en les polítiques públiques d’economia social i solidària i d’altres àmbits 
relacionats, dutes a terme per administracions supramunicipals. 

d) Relacionar-se amb els actors i les xarxes referencials a escala nacional i 
internacional de l’economia social i solidària. 

e) Fomentar i generar aliances territorials per demarcacions, projectes i realitats. 
f) Divulgar les experiències d’economia social i solidària fetes en els municipis. 
g) Fixar objectius i estratègies compartides en matèria d’economia social i solidària. 
h) Generar recursos i serveis (estudis, metodologies, indicadors, etc.). 
i) Intercanviar coneixements i experiències d’economia social i solidària entre els 

ajuntaments i consells comarcals membres de l’Associació. 
j) Comunicar i fer visible l’Associació i les seves accions. 
k) Formar i assessorar els equips municipals d’economia social i solidària. 

 
Aquesta relació d’activitats és merament enunciativa i no limitativa. En tot moment, 
l’Assemblea General pot acordar la realització d’altres activitats que consideri 
convenients a fi d’assolir la seva finalitat. 
 
En queda exclòs tot ànim de lucre. 
 
Article 3. Àmbit territorial 
 
L’àmbit territorial de l’Associació és Catalunya. 
 
Article 4. Domicili social. 
 
1.  El domicili social és plaça de Sant Jaume, número 1, 2ª planta, 08002, Barcelona 
 
2.  Per acord de l’Assemblea General, es podrà modificar el domicili social. El canvi de 
domicili serà notificat als membres, a la Direcció General d’Administració Local i a la 
Direcció General de Dret i Entitats Jurídiques. 
 
3.  Els òrgans de l’Associació es podran reunir a qualsevol municipi de Catalunya. 
 
Article 5. Durada de l’Associació 

La duració de l’Associació serà indefinida i només es dissoldrà per acord de 
l’Assemblea General o per qualsevol de les causes previstes a les lleis. 

 
TÍTOL II. MEMBRES DE L’ASSOCIACIÓ 
 



 

 

Article 6. Membres de l’Associació 
 
1. Poden ser membres de l’Associació els ajuntaments i consells comarcals de 
Catalunya. 
 
2. Per incorporar-se a l’Associació com a nou membre, l’ajuntament o el consell 
comarcal que hi estigui interessat haurà de sol·licitar l’adhesió a la presidència de 
l’Associació, que presentarà la sol·licitud a la pròxima Assemblea General per a la seva 
aprovació. Mentrestant, l’ajuntament o el consell comarcal pendent d’ingrés podrà 
participar en totes les activitats de l’Associació, amb veu però sense vot. 
 
Article 7. Entitats col·laboradores 
 
Els ajuntaments o consells comarcals que, sense tenir condició de membres de 
l’Associació en condició d’entitats membres, manifestin el seu interès en les finalitats i 
activitats de l’Associació podran ser entitats col·laboradores d’aquesta. Els requisits  
d’admissió i el procediment d’alta com a entitats col·laboradores es durà a terme 
d’acord amb la regulació establerta al Reglament de Règim Intern. 
 
Article 8. Drets dels membres 
 
Són drets dels membres de l’Associació: 
 
a) Assistir amb veu i vot a les reunions de l’Assemblea General. 
b) Elegir i ser elegits per als llocs de representació o per exercir càrrecs directius. 
c) Exercir la representació que se’ls confereixi en cada cas. 
d) Intervenir en el govern i les gestions, en els serveis i les activitats de l’Associació, 

d’acord amb les normes legals i estatutàries. 
e) Exposar a l’Assemblea General tot el que considerin que pugui contribuir a fer més 

plena la vida de l’Associació i més eficaç la realització dels objectius socials bàsics. 
f) Sol·licitar i obtenir explicacions sobre l’administració i la gestió de la Comissió 

Executiva. 
g) Ésser escoltats prèviament a l’adopció de mesures disciplinàries. 
h) Recórrer contra les sancions disciplinàries que se li hagin imposat davant la següent 

Assemblea General que se celebri. 
i) Rebre informació sobre les activitats de l’Associació. 
j) Utilitzar els serveis comuns que l’Associació estableixi a la seva disposició en la 

forma en què col·lectivament es determini. 
k) Ésser informats, un cop convocada l’Assemblea General i amb prou antelació, dels 

assumptes que s’hagi previst de tractar-hi i rebre’n informació durant la reunió. 
l) Assistir a totes les reunions de l’Assemblea General i de la Comissió Executiva a les 

que estigui convocat, mitjançant l’assistència del seu alcalde o alcaldessa, president 
o presidenta, o persona en qui es delegui amb representació política. 

m) Presentar propostes a la Comissió Executiva dins del termini que s’estableixi amb 
aquesta finalitat. 

n) Impugnar els acords de l’Assemblea General i de la Comissió Executiva, i proposar 
l’exercici de l’acció de responsabilitat contra els membres d’aquesta comissió. 

 
 



 

 

Article 9. Deures dels membres 
 
Són deures dels membres de l’Associació: 
 
a) Comprometre’s amb les finalitats de l’Associació i complir els acords que adoptin els 

òrgans de l’Associació i que els afectin, entre aquests, tot allò que disposin els plans 
estratègics i els plans d’actuació anuals. 

b) Participar, com a mínim, en les tasques d’un dels Grups de Treball que es 
constitueixin, d’acord amb allò previst a l’article 27. 

c) Observar els principis bàsics de l’Associació i les normes establertes en aquests 
Estatuts. 

d) Contribuir al sosteniment econòmic de l’Associació satisfent les quotes, ordinàries i 
extraordinàries, acordades per l’Assemblea General. 

e) Designar, de la manera prevista pel règim jurídic de la pròpia entitat, la seva 
persona representant als òrgans de l’Associació, la qual haurà d’acreditar la seva 
representació política. Un cop designada, haurà de comunicar-ho per escrit a la 
presidència de l’Associació. 

f) Assistir a les reunions de l’Assemblea General i d’altres òrgans que siguin 
convocats, llevat de causa justificada que caldrà notificar al secretari o a la 
secretària. En cas de no poder assistir a una reunió de l’Assemblea General, podrà 
delegar el seu vot, mitjançant escrit motivat i per aquesta ocasió, en favor d’un altre 
membre. Un membre de l’Assemblea General podrà votar per delegació per un 
màxim de tres membres absents. 

 La delegació de vot s’efectuarà expressament i per cada sessió; en cap cas no 
s’admetrà una delegació genèrica. 

A les reunions de l’Assemblea General i d’altres òrgans de govern legalment convocats, 
hi assistirà sempre la persona designada per l’entitat membre amb representació 
política. Per a la resta d’actes de l’Associació, podrà assistir-hi la persona o persones 
que l’entitat membre designi. 

Article 10. Pèrdua de la condició de membre 
 
Els membres poden ser donats de baixa de l’Associació per algun dels motius 
següents: 
 
a) Per baixa voluntària, comunicada prèviament a la presidència de l’Associació. 

Qualsevol membre podrà renunciar en qualsevol moment a la seva condició, 
comunicant la baixa, de la qual es donarà compte a la propera Assemblea General. 

b) Per accions o omissions sancionades d’aquesta manera d’acord amb el Reglament 
de Règim Intern que pot aprovar l’Associació, prèvia instrucció d’un expedient amb 
audiència de l’interessat, d’acord amb el que estableix el Títol V d’aquests Estatuts, 
regulador del procediment disciplinari. 

c) Per impagament de les quotes, un cop transcorreguts dos mesos des del 
requeriment de pagament de la Tresoreria de l’Associació, llevat que la Comissió 
Executiva acordi un altre termini de pagament per circumstàncies degudament 
justificades. 

 
 



 

 

TÍTOL III. ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT 
 
Article 11. Òrgans de l’Associació 
 
L’Associació es regirà pels òrgans següents: 
 

a) L’Assemblea General 
b) La Comissió Executiva 
c) La Comissió Tècnica 
d) Els Grups de Treball que es constitueixin per complir els fins i plans de 

l’Associació 
 
Article 12. L’Assemblea General 
 
1. L’Assemblea General està constituïda per la totalitat dels membres de l’Associació i 
és l’òrgan sobirà que pot deliberar sobre qualsevol assumpte d’interès per a 
l’Associació, adoptar acords en l’àmbit de la seva competència i controlar l’activitat dels 
altres òrgans de govern. 
 
2. Tots els membres de l’Associació tenen veu i vot a l’Assemblea General, a raó d’una 
entitat, un vot. 
 
3.  La presidència i la secretaria de l’Assemblea General correspondran a les persones 
que ocupin aquests càrrecs a l’òrgan de govern. És funció de la presidència moderar la 
reunió i dirimir els empats amb el seu vot de qualitat, i de la secretaria, prendre acta del 
desenvolupament de la reunió i dels acords adoptats. 
 
4.  L’assistència i la participació a les reunions serà gratuïta. 
 
Article 13. Competències de l’Assemblea General 
 
Seran competències de l’Assemblea General les que s’enumeren a continuació: 
 
a) L’aprovació dels objectius, dels criteris generals d’actuació i, si n’hi ha, dels plans 

estratègics. 
b) L’aprovació del pla d’actuació anual, del pressupost anual, l’aprovació de les quotes 

ordinàries i extraordinàries per al sosteniment de l’Associació, i de la liquidació de 
comptes i la memòria. 

c) L’aprovació i modificació dels Estatuts. 
d) La dissolució i liquidació de l’Associació. 
e) L’acord de transformació, fusió, federació i escissió de l’Associació amb altres 

entitats.  
f) L’admissió de nous integrants a l’Associació i la separació dels seus membres. 
g) El nomenament i el cessament dels membres de la Comissió Executiva de 

l’Associació. 
h) L’aprovació del Reglament de Règim Intern de l’Associació. 
i) La disposició i alienació de béns i drets de l’Associació. 



 

 

j) La ratificació, previ coneixement dels membres, dels convenis realitzats per la 
Comissió Executiva amb altres entitats públiques o privades i, també, els acords de 
participació que s’hi puguin establir. 

k) La resolució dels expedients disciplinaris per faltes molt greus, així com la revisió 
dels expedients sancionadors a petició dels afectats, d’acord amb el que estableix 
l’article 31 d’aquests Estatuts. 

l) La sol·licitud, si escau, de la declaració d’utilitat pública. 
m) La resolució sobre aquelles qüestions que no estiguin expressament atribuïdes a 

cap altre òrgan de l’Associació. 
n) Qualsevol altra decisió que, per llei, correspongui a l’Assemblea General. 
 
Article 14. Convocatòria de l’Assemblea General 
 
1. L’Assemblea General es reuneix en sessió ordinària, amb convocatòria prèvia de la 
seva presidència, com a mínim dos cops a l’any: 
 

a)  Dins el darrer trimestre de l’any per aprovar el pressupost i el pla d’activitats de 
l’any següent. 

b)  Dins el primer semestre de l’any, després del tancament econòmic, per aprovar 
els comptes i la memòria de l’exercici anterior. 

 
2. La presidència, quan ho sol·liciti un 10% dels membres de l’Associació, ha de 
convocar l’Assemblea General amb caràcter extraordinari. L’assemblea extraordinària 
ha de tenir lloc en un termini màxim de trenta dies a comptar de la seva sol·licitud. 
 
3. La convocatòria de l’Assemblea General ha de contenir, com a mínim: 

- L’ordre del dia. 
- El lloc, que podrà ser diferent del domicili social previst en aquests Estatuts. 
- La data. 
- L’hora de la reunió en primera convocatòria. 

 
4.  Un nombre de membres que representi almenys el 10% d’aquests pot sol·licitar a la 
presidència la inclusió d’un o més assumptes en l’ordre del dia de l’Assemblea General, 
la qual els hi haurà d’incorporar. Si aquesta ja ha estat convocada, la sol·licitud s’ha de 
formular en el primer terç del període comprès entre la recepció de la convocatòria i la 
data prevista per a la reunió, a fi que es pugui informar tots els membres de l’ampliació 
de l’ordre del dia. 
 
5.  La convocatòria de l’Assemblea General Ordinària s’ha de comunicar, com a mínim, 
quinze dies abans de la data de la reunió, per correu electrònic dirigit a tots els 
membres, o pels mitjans telemàtics previstos al Reglament de Règim Intern. Per raons 
d’urgència, degudament justificades per la Comissió Executiva, es podrà convocar 
l’Assemblea General Extraordinària, amb un termini de 10 dies, com a mínim, abans de 
la data de celebració d’aquesta. 
 
6. Com a mínim tres dies abans de la data de la reunió, les persones convocades han 
de tenir a disposició l’acta de la sessió anterior i qualsevol altra documentació relativa 
als temes per tractar en la reunió. Aquesta documentació es pot enviar per via digital. 



 

 

Aquest termini s’haurà de respectar igualment en els casos de convocatòria de 
l’Assemblea General Extraordinària amb caràcter d’urgència. 
 
7.  Si en l’Assemblea General es pretén tractar de l’exercici de l’acció de responsabilitat 
contra membres de la Comissió Executiva o la separació d’aquests de llurs càrrecs, 
s’ha de convocar en el mateix acte una sessió extraordinària de l’Assemblea General 
amb aquest punt com a únic punt de l’ordre del dia. 
 
Article 15. Funcionament de l’Assemblea General 
 
1. Al començament de cada reunió de l’Assemblea General, cal aprovar o esmenar 
l’acta de la sessió anterior. 
 
2. Exerceix la funció de secretaria de l’assemblea qui ho sigui de l’Associació i, si no 
pogués, qui designi la presidència. 
 
3. L’Assemblea General es constitueix vàlidament en primera convocatòria, quan el 
nombre d’entitats associades presents o representades sigui igual o superior a un terç 
dels membres integrants. En segona convocatòria, es considera vàlidament constituïda 
sigui quin sigui el nombre de membres presents o representats.  
 
Article 16. Acords de l’Assemblea General 
 
1. L’Assemblea General pot adoptar qualsevol acord que no sigui contrari a la Llei, als 
Estatuts o a les finalitats de l’Associació. 
 
2. Els acords s’adopten, tret de les excepcions previstes en els paràgrafs següents, per 
majoria simple de vots dels seus membres presents o representats. Hi ha majoria 
simple quan hi ha més vots afirmatius que negatius. 
 
3. És necessari el vot favorable de la majoria absoluta dels assistents per prendre els 
acords relatius a:  
 

a)  L’aprovació del pressupost, del pla estratègic si n’hi ha, del pla d’actuació anual, 
dels comptes anuals, de la gestió dels òrgans de govern i de les quotes dels 
membres per al funcionament de l’Associació. 

b)  La resolució dels expedients disciplinaris per faltes molt greus dels membres, 
així com la revisió dels expedients sancionadors a petició dels afectats. 

 
4. Els acords de modificació estatutària, transformació, fusió, escissió i dissolució de 
l’Associació s’adoptaran en sessió extraordinària, convocada amb aquestes finalitats, 
en la qual estiguin presents o representats més de la meitat dels membres. L’aprovació 
es fa per majoria absoluta dels assistents. Si no s’assolís aquest quòrum d’assistència 
en primera convocatòria, s’adoptarien per majoria de dos terços dels vots presents o 
representats en segona convocatòria. A la convocatòria s’informarà de manera suficient 
sobre la necessitat d’aquest quòrum. 
 
5. La votació del acords és a mà alçada. Tanmateix, ha de ser secreta si ho sol·liciten, 
almenys, el 10% dels membres presents o representats en la reunió. 



 

 

 
6. El dret de vot es pot exercir per delegació, per correu o per mitjans telemàtics, 
d’acord amb els mecanismes necessaris per fer-ho, de conformitat amb el previst al 
Reglament de Règim Intern. 
 
7. Els membres que, per raó d’un conflicte d’interessos amb l’Associació, no puguin 
votar un determinat punt de l’ordre del dia no es computen per establir la majoria 
necessària per adoptar l’acord, llevat que aquest tingui com a objecte la resolució d’un 
procediment sancionador, la destitució de la persona afectada com a membre d’un 
òrgan o l’exercici de l’acció de responsabilitat contra aquesta persona. 
 
8. Els acords adoptats segons aquests Estatuts vinculen tots els membres de 
l’Associació, incloent-hi els absents, els qui en discrepen i els presents que s’han 
abstingut de votar, excepte en l’aprovació dels projectes i aportacions extraordinàries. 
 
Article 17. La Comissió Executiva 
 
1. La Comissió Executiva és l’òrgan col·legiat de caràcter permanent que administra i 
representa l’Associació, sense perjudici de les atribucions pròpies de l’Assemblea 
General com a òrgan suprem. Els seus membres són escollits democràticament. 
 
2. La Comissió Executiva estarà formada per: 
 

a) El president o la presidenta 
b) El vicepresident o la vicepresidenta 
c) El secretari o la secretària 
d) Sis vocals 

 
3. Elecció de la Comissió Executiva: 

-   Seran elegibles totes les entitats membres de l’associació.  
 
-   Per tal de garantir la representativitat de la diversitat territorial i la dimensió 

municipal, el procediment electoral es durà a terme mitjançant la presentació de 
candidatures basades en aquests criteris, les quals estaran compostes per 9 
entitats membres. Les candidatures que es presentin a elecció tenen dret a 
comunicar llur programa d’actuació a les entitats membres de l’associació abans 
de la data de l’elecció, i també, si aquesta es fa en Assemblea General, durant 
la mateixa reunió. A aquests efectes, tenen dret a disposar de la llista de les 
entitats membres amb antelació suficient.  

 
-   L’òrgan de govern, a proposta dels candidats, ha de fer arribar a les entitats 

membres, una vegada com a mínim, els programes i les altres comunicacions 
que siguin raonables. En els casos en què les entitats membres ho autoritzin 
expressament, l’òrgan de govern pot facilitar als candidats que ho demanin el 
domicili, els telèfons i les adreces de correu electrònic dels associats.  

 
-  Les entitats membres integrants de la candidatura més votada són escollits 

membres de l’òrgan de govern. Un cop constituïda la Comissió Executiva, es 



 

 

distribuiran els càrrecs entre el seus membres, tenint en compte que entre els 
càrrecs de presidència i vicepresidència, la paritat de gènere haurà de ser 
inexcusable. 

 
4. Els membres de la Comissió Executiva entren en funcions un cop han acceptat el 
càrrec per al qual han estat escollits o nomenats. L’acceptació del càrrec s’ha 
d’inscriure en el Registre d’organitzacions associatives d’ens locals.  
 
5. A la Comissió Executiva hi podrà assistir una persona tècnica per cada una de les 
entitats membres, amb veu però sense vot. 
 
6. Els càrrecs són gratuïts. 
 
7. Els càrrecs s’exerceixen per un període de quatre anys, sense perjudici que puguin 
ser reelegits, amb la limitació dels càrrecs de la Presidència i la Secretaria, que no 
podran ser exercits més de dos mandats seguits per les mateixes entitats membres. 
 
 
Article 18. Drets i deures dels membres de la Comissió Executiva 
 
1. Els membres de la Comissió Executiva, per exercir llurs funcions, tenen el dret i el 
deure d’assistir a les reunions, d’informar-se sobre la marxa de l’Associació i de 
participar en les deliberacions i en l’adopció d’acords. 
 
2. Els membres de la Comissió Executiva han d’exercir llurs funcions amb la diligència 
d’un bon administrador, d’acord amb la llei i els Estatuts, i servir el càrrec amb lleialtat a 
l’Associació, actuant sempre en benefici d’aquesta. Així mateix, han de guardar secret 
de les informacions confidencials relatives a l’Associació, fins i tot després d’haver 
cessat en el càrrec. 
 
3. Els membres de la Comissió Executiva responen dels danys que causin a 
l’Associació per incompliment de la llei o dels Estatuts, o per actes o omissions 
negligents en l’exercici de les seves funcions. 
 
4. Els membres de la Comissió Executiva han de portar una comptabilitat ordenada, 
diligent, que s’adeqüi a la seva activitat, que la reflecteixi fidelment i que els permeti fer 
el seguiment cronològic de les operacions i elaborar els comptes anuals. Les 
anotacions s’han de fer d’acord amb els principis de comptabilitat generalment admesos 
i amb les disposicions que siguin aplicables en cada cas. 
 
5. Els membres de la Comissió Executiva cessaran en el càrrec per les causes 
següents: 
 

a)  extinció de la persona jurídica 
b)  venciment del càrrec, llevat de renovació 
c)  renúncia notificada per escrit 
d)  baixa com a membre de l’Associació 
e)  separació acordada per l’Assemblea General 
f)  qualsevol altra que estableixin la llei o els Estatuts  



 

 

 
Tots aquests supòsits de cessament generaran una vacant en la Comissió Executiva 
fins que no es convoqui la propera Assemblea General ordinària, en què s’elegirà nou 
representant per ocupar la vacant, excepte quan es tracti de la figura del president/a de 
la Comissió Executiva; en aquest cas s’haurà de convocar immediatament una 
assemblea extraordinària per elegir un nou president o presidenta. 
 
Article 19. Competències de la Comissió Executiva 
 
a) Donar a conèixer l’Associació i promoure l’adhesió de nous ajuntaments i consells 

comarcals. 
b) Dirigir i administrar l’Associació de la manera més àmplia que reconegui la llei per 

tal de complir les finalitats d’aquesta; així mateix, complir les decisions preses per 
l’Assemblea General, d’acord amb les normes, instruccions i directrius que aquest 
òrgan estableixi. 

c) Constituir una Comissió Tècnica, que podrà dur a termes les funcions executives 
que li siguin delegades. 

d) Constituir Grups de Treball per desenvolupar els fins i plans de l’Associació, 
autoritzar la constitució dels Grups de Treball que un grup de membres sol·liciti de 
constituir ─sempre que sigui per desenvolupar els fins i plans de l’Associació─, 
donar suport a tots els Grups de Treball existents i vetllar pel seu correcte 
funcionament. 

e) Lliurar a l’Assemblea General els resultats dels debats i dels treballs que s’elaborin 
en el decurs de les diferents fases del desenvolupament de les finalitats i proposar-li 
l’aprovació d’aquells acords que estiguin dins la seva competència. 

f) Elaborar la proposta de pressupost; la liquidació de comptes i la memòria de gestió 
anual; el pla estratègic, si n’hi ha, i el pla d’actuació anual abans de ser presentats a 
l’Assemblea General. 

g) Aprovar tota contractació, incloent-hi la del personal, que pugui tenir l’Associació, 
així com la despesa en general, dins de les previsions pressupostàries. 

h) Organitzar els serveis tècnics i administratius de l’Associació, que podran ser 
assumits per algun membre o contractats externament. 

i) Acceptar subvencions de les diferents Administracions públiques i donacions de 
qualsevol tipus. 

j) Acordar els convenis de col·laboració de l’Associació amb altres entitats, amb 
ratificació preceptiva posterior de l’Assemblea General. 

k) Proposar a l’Assemblea General la defensa legal dels interessos de l’Associació, 
sense perjudici de les competències atribuïdes a la presidència. 

l) Proposar els acords per a la fixació de la forma i import/s de la contribució al 
sosteniment de l’Associació per a l’aprovació preceptiva posterior de l’Assemblea 
General. 

m) Resoldre els expedients disciplinaris per faltes lleus i greus. 
n) En general, adoptar les disposicions i mesures adequades per al millor 

funcionament i organització de l’Associació. 
o) Qualsevol altra facultat que li delegui expressament l’Assemblea General. 
 
Article 20. Funcionament de la Comissió Executiva 
 
1. Presideix la Comissió Executiva el president o la presidenta de l’Associació. 



 

 

 
2. La Comissió Executiva es reuneix en sessió ordinària, amb convocatòria prèvia de la 
presidència, almenys tres cops l’any, i en sessió extraordinària sempre que sigui 
convocada per aquesta o a petició d’un terç del nombre de membres d’aquell òrgan. 
 
Per a la celebració de la sessió ordinària caldrà convocar els seus membres amb un 
mínim de 5 dies hàbils d’antelació, i per a la celebració de la sessió extraordinària 
només seran necessaris un mínim de tres dies hàbils d’antelació. 
 
La convocatòria de la sessió extraordinària es realitzarà per tractar temes amb caràcter 
d’urgència, sempre que la presidència ho consideri adient. 
 
La convocatòria es podrà fer per correu electrònic a la bústia que cada membre hagi 
notificat a la secretaria amb aquesta finalitat, o per mitjans telemàtics. 
 
Per tal que la celebració de la reunió sigui vàlida, ja sigui amb caràcter ordinari com 
extraordinari, caldrà que hi assisteixi  la presidència i la meitat més un dels membres de 
la Comissió Executiva. 
 
3. Els acords de la Comissió Executiva s’adopten per majoria simple dels seus 
membres presents o representats. Els acords presos s’han de fer constar en el llibre 
d’actes i els han de signar la secretaria i la presidència de la Comissió Executiva. A 
l’inici de cada reunió, s’ha d’aprovar o ratificar l’acta de la sessió anterior. A cada 
membre de Comissió Executiva li correspon un vot. 
 
4. Els acords de la Comissió Executiva poden ser recorreguts pels membres davant 
l’Assemblea General, sense perjudici de la seva immediata executivitat a tots els 
efectes. 
 
5. La Comissió Executiva es pot reunir mitjançant videoconferència, multiconferència o 
qualsevol altre sistema que no impliqui presència física dels membres, si la 
convocatòria s’efectua amb els requisits ordinaris i fent constar la circumstància de 
sessió no presencial. En aquests casos s’ha de garantir la identificació dels assistents a 
la reunió, la continuïtat en la comunicació, la possibilitat d’intervenir en les deliberacions 
i l’emissió del vot. 
 
En aquests casos la reunió s’ha d’entendre celebrada al lloc on es trobi la presidència. 
En les reunions virtuals s’han de considerar membres assistents aquells que hagin 
participat en la multiconferència o videoconferència, o hagin emès el vot per correu 
electrònic. La convocatòria de les reunions correspon a la presidència i ha de contenir 
l’ordre del dia amb els punts per tractar. 
 
6. Es poden adoptar acords sense necessitat de reunió física, amb caràcter 
excepcional, a criteri de la presidència, mitjançant l’emissió del vot per correspondència 
postal, o correu electrònic, sempre que quedin garantits els drets d’informació i de vot, 
que quedi constància de la recepció del vot i se’n garanteixi l’autenticitat. En aquests 
casos, caldrà el vot afirmatiu de la meitat més un dels membres amb dret a vot. 
 



 

 

7. La Comissió Executiva, en la convocatòria de celebració de les sessions ordinàries i 
extraordinàries, establirà el lloc de celebració de la reunió, preferentment pel territori de 
Catalunya i en els municipis de les entitats membres. 
 
Article 21. La presidència i la vicepresidència 
 
1. La presidència i la vicepresidència s’exerceixen per un període de quatre anys, 
d’acord amb el que preveu l’article 17.7 dels Estatuts. 
 
2. El cessament del mandat abans d’extingir-se el termini esmentat anteriorment pot ser 
degut a qualsevol de les causes especificades a l’article 18.5 dels Estatuts. 
 
3. Les vacants que es produeixin en aquests òrgans s’han de cobrir en una assemblea 
extraordinària que caldrà convocar immediatament amb aquesta finalitat. Mentrestant, 
les funcions de la presidència recauran en la vicepresidència.  
 
Article 22. Competències de la presidència 
 
Són competències del president o la presidenta: 
 
a) Formar l’ordre del dia, convocar, presidir, dirigir, suspendre i aixecar les sessions de 

l’Assemblea General i de la Comissió Executiva. 
b) Dirimir o decidir en cas d’empat, fent ús del seu vot de qualitat. 
c) Vetllar pel compliment dels acords adoptats per l’Assemblea General i per la 

Comissió Executiva. 
d) Dirigir els serveis tècnics i administratius de l’Associació. 
e) Representar l’Associació davant de persones, empreses, organismes i institucions. 
f) Signar en nom de l’Associació els contractes i convenis per a l’acompliment de les 

seves finalitats, acordats per la Comissió Executiva o l’Assemblea General. 
 
Article 23. Competències de la vicepresidència 
 
Són competències de la vicepresidència: 
 
a) Aquelles funcions que la presidència de l’Assemblea General li delegui i les que li 

siguin atribuïdes per l’Assemblea General en execució dels seus acords. 
b) Substituir la presidència de l’Assemblea General en els casos de vacant, absència, 

impossibilitat i malaltia. 
 
Article 24. El secretari o la secretària 
 
Per facilitar el funcionament de l’Associació i la vida associativa, el secretari o la 
secretària actuarà sota la dependència de la presidència i de la Comissió Executiva. 
Així mateix, exercirà les funcions de Secretaria de l’Assemblea General. 
 
Article 25. Competències del secretari o la secretària 
 
El secretari o la secretària tindrà les competències següents: 
 



 

 

a) Convocatòria, per encàrrec de la presidència respectiva, de les sessions de la 
Comissió Executiva 

b) Preparació, sota la direcció de la presidència, de l’ordre del dia i la documentació 
relativa a les reunions de l’Assemblea General, i aixecar-ne acta 

c) Custòdia i posada al dia del registre i l’arxiu general de l’Associació 
d) Les altres que li delegui la presidència, d’acord amb les limitacions previstes a la 

Llei, i que no siguin indelegables 
 
Article 26. Durada del càrrec del secretari o la secretària 
 
1. La durada del càrrec és de quatre anys, d’acord amb allò que preveu l’article 17.7 
dels Estatuts. 
 
2. El cessament del mandat abans d’extingir-se el termini esmentat anteriorment pot ser 
degut a qualsevol de les causes especificades a l’article 18.5 dels Estatuts. 
 
3. En cas de vacant o absència, la Secretaria serà ocupada provisionalment per un/a 
vocal de l’Associació, nomenat amb aquesta finalitat per la presidència. En el termini 
màxim d’un mes d’haver-se produït la vacant, la Comissió Executiva nomenarà un nou 
secretari o secretària a proposta de la presidència. 
 
Article 27. La Comissió Tècnica 
 
Es podrà crear una Comissió Tècnica d’acord amb allò que preveu l’article 19.c dels 
Estatuts, la qual podrà dur a terme funcions executives que li siguin delegables. El seu 
funcionament es regularà d’acord amb allò previst al Reglament de Règim Intern. 
 
Article 28. Els Grups de Treball 
 
1. Els Grups de Treball es creen per desenvolupar algun aspecte concret relacionat 
amb les finalitats i els plans de l’Associació. Tot membre de l’Associació ha de formar 
part d’un Grup de Treball. 
 
2. Cada Grup de Treball el formen els membres que hi vulguin participar, els quals 
estan representats per personal tècnic municipal i/o per representants polítics. A més, el 
Grup de Treball podrà convidar persones expertes a les sessions. 
 
3. La iniciativa per crear un Grup de Treball pot provenir de l’Assemblea General, de la 
Comissió Executiva o bé d’un grup de membres que ho sol·liciti a aquesta. En el segon i 
tercer cas, se n’haurà de donar compte a la propera Assemblea General que tingui lloc. 
 
4. La Comissió Executiva nomenarà, entre els membres de cada Grup de Treball, un/a 
representant (o president/a) que tindrà les funcions d’interlocució davant els altres 
òrgans de l’Associació i de coordinació de les reunions i l’activitat que se’n derivi. 
 
5. La durada de cada Grup de Treball, així com la periodicitat de les seves reunions i la 
resta d’aspectes concrets del seu funcionament, les determinarà el mateix grup en 
funció dels objectius que hagi d’assolir. 
 



 

 

6. Totes les activitats dels Grups de Treball seran públiques i obertes a tots els 
membres. A més, mantindran informada la Comissió Executiva dels seus treballs, 
necessitaran l’autorització d’aquesta comissió per contreure qualsevol despesa i 
presentaran almenys un cop a l’any el contingut dels seus treballs a l’Assemblea 
General. 
 
 
TÍTOL IV. Règim econòmic 
 
Article 29. Patrimoni fundacional 
 
1. L’Associació no disposa de patrimoni en constituir-se. 
 
2. El patrimoni futur de l’Associació es regularà d’acord amb el que disposa l’article 323-
2 de la Llei 4/2008, de 24 d’abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les 
persones jurídiques. 
 
Article 30. Recursos econòmics 
 
1. Els ingressos de l’Associació es componen de: 
 
a) Quotes anuals ordinàries. 
b) Aportacions extraordinàries. 
c) Subvencions, ajuts i donatius. 
d) Rendiments d’activitats, serveis, formacions i publicacions. 
e) Productes del patrimoni. 
f) Altres ingressos de dret públic o privat que es puguin obtenir. 
 
2. La Comissió Executiva proposarà les quotes anuals tenint en compte la població de 
cada entitat associada. Les aprovarà l’Assemblea General. 
 
Article 31. Pressupost i comptes anuals 
 
1.  D’acord amb la legislació vigent, es confeccionarà i s’aprovarà un pressupost anual. 
 
2. El pressupost anual de l’Associació l’elabora la Comissió Executiva i l’ha d’aprovar 
l’Assemblea General. 
 
3. L’exercici econòmic coincideix amb l’any natural, llevat el primer, que començarà el 
dia de l’acte de constitució i finalitzarà el 31 de desembre següent. 
 
 
TÍTOL V. RÈGIM DISCIPLINARI 
 
Article 32. Procediment disciplinari 
 
1. L’Associació pot sancionar les infraccions comeses pels membres. Aquestes 
infraccions es poden qualificar de lleus, greus i molt greus, i les sancions corresponents 



 

 

poden anar des d’una amonestació fins a l’expulsió de l’Associació, segons el que 
estableixi el Reglament de Règim Intern.  
 
2.  El procediment sancionador s’inicia d’ofici, o bé com a conseqüència d’una denúncia 
o comunicació. En el termini de deu dies, la presidència nomena un instructor, que 
tramita l’expedient sancionador i proposa la resolució en el termini de trenta dies, amb 
audiència prèvia del presumpte infractor. 
 
3. La Comissió Executiva serà l’òrgan que resolgui els expedients disciplinaris per 
infraccions lleus i greus, mentre que l’Assemblea General serà la competent per 
resoldre els expedients disciplinaris per faltes molt greus. En tots els casos, la resolució 
que s’adopti haurà de ser motivada i caldrà el vot favorable de la majoria absoluta dels 
assistents. 
 
4.  Les organitzacions sancionades per faltes greus i molt greus podran sol·licitar la 
revisió de l’expedient i de la resolució davant la primera Assemblea General que tingui 
lloc. 
 
 
TÍTOL VI. DISSOLUCIÓ DE L’ASSOCIACIÓ 
 
Article 33. Dissolució de l’Associació 
 
1. L’Associació es dissol per acord de l’Assemblea General convocada de manera 
extraordinària amb aquesta finalitat, i adoptat amb els requisits de quòrum establerts a 
l’article 15 d’aquests estatuts. L’Associació també es pot dissoldre per qualsevol de les 
causes previstes a l’article 324-4 de la Llei 4/2008. 
 
2.  El procediment de dissolució seguirà allò que disposa l’article 324-5 de la Llei 
4/2008, de 24 d’abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones 
jurídiques. 
 
Article 34. Liquidació i destinació del patrimoni 
 
1.  Un cop acordada la dissolució, l’Assemblea General adoptarà les mesures adients, 
tant pel que fa a la destinació del béns i drets de l’Associació, com a l’extinció i 
liquidació de qualsevol operació pendent. 
 
2.  En qualsevol cas, el possible patrimoni existent de l’Associació en el moment de la 
dissolució s’aplicarà a la realització d’activitats vinculades a les finalitats d’aquesta, 
sense que es pugui distribuir entre els membres, i sempre segons allò que estableix 
l’article 314, apartats 4 a 8, de l’esmentada Llei 4/2008, de 24 d’abril, del llibre tercer del 
Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques. 
 

******** 
 
Es vota en primer lloc la URGÈNCIA de la proposta, la qual s’aprova per unanimitat dels 
presents, amb un total de 25 vots (4 de CiU, 5 del PSC, 5 de la CUP, 4 d’ERC, 1 de C’s, 



 

 

2 de SOM VNG, 1 del PP, i els vots de la Sra. Carmen Reina, Sra. Ariadna Llorens i Sr. 
David Montes, regidors no adscrits). 
  
A continuació es vota el contingut de la PROPOSTA, la qual s’aprova també per 
unanimitat dels presents, amb un total de 25 vots (4 de CiU, 5 del PSC, 5 de la CUP, 4 
d’ERC, 1 de C’s, 2 de SOM VNG, 1 del PP, i els vots de la Sra. Carmen Reina, Sra. 
Ariadna Llorens i Sr. David Montes, regidors no adscrits). 
 
 

MOCIONS 
 
 

Es tracta en primer lloc la moció núm. 24 de l’ordre del dia, atès que hi ha una 
intervenció pública.   

 
Grups Municipals de la CUP, ERC i SOM VNG 

 
24.  MOCIÓ PER A LA CONSTITUCIÓ D’UNA COMISSIÓ INFORMATIVA 

ESPECIAL SOBRE EL PROJECTE INTEGRAL DEL NUCLI ANTIC DE 
VILANOVA. (Exp. 42/2017-eMOC) 

 
Amb relació al punt tercer de la moció, en el que es diu que la comissió proposi i voti la 
persona que presidirà la Comissió Informativa Especial, el secretari general vol fer 
constar que l’article 62 del ROM diu que la presidència de les comissions informatives 
recau en l’alcaldia.   
 
Fa una altra precisió i és que tot i que només les comissions informatives ordinàries es 
componen per regidors, en aquest cas poden incorporar-s’hi altres persones, per bé 
que el vot de tots els designats per cada grup no podrà superar el coeficient de 
ponderació plenari.  
 
En aquesta moció intervé la Sra. MARTA DOMÈNECH, de l’Associació Plataforma de 
Veïns Afectats per l’Incompliment del Projecte Intergral del Nucli Antic de Vilanova, en 
representació de l’APMA, Agrupació per a la Protecció del Medi Ambient. 
 
El TEXT DE LA MOCIÓ és el següent: 
 
D’acord amb la Llei 2/2004, de millora de barris, àrees urbanes i viles que requereixen 
una atenció especial (Llei de Barris), en la convocatòria de l’any 2006 l’Ajuntament de 
Vilanova i la Geltrú va rebre finançament per executar el Projecte Integral del Nucli 
Antic de Vilanova i la Geltrú (PINA). El pressupost aprovat era de 14.468.420 € i el 
pressupost executat ha estat de 14.466.317 €. Aproximadament, el 50% de les 
actuacions han estat subvencionades per la Generalitat de Catalunya i el 50% restant 
per l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú i per aportacions veïnals, mitjançant 
contribucions especials que van representar aproximadament el 10% del cost de la 
reurbanització dels carrers, en funció de diferents paràmetres, com metre lineal de 
façana, etc. 
 



 

 

El projecte, segons la informació que publica el Departament de Territori i Sostenibilitat 
de la Generalitat de Catalunya, es va finalitzar l’any 2013.  
 
El projecte adjunt a la sol·licitud de subvenció que va aprovar l’Ajuntament de Vilanova i 
que va obtenir el finançament en la convocatòria de l’any 2006 pretenia com a objectiu 
general: “Revitalitzar el Nucli Antic de Vilanova, amb la intenció de retornar-li la seva 
identitat i patrimoni històric, deturant la degradació urbanística i socioeconòmica, 
adequant-lo a les necessitats de la població resident, millorant i adaptant 
infraestructures i equipaments, incrementant l’atractiu com a lloc de residència, 
d’activitat econòmica i cultural, al servei dels veïns i de tota la població de Vilanova”. 
 
Per desenvolupar l’urbanisme que calia fer, l’Ajuntament va encarregar i va aprovar el 
Pla de Millora Urbana del Nucli Antic (PMUNA), DOC. 9 actualment vigent.  Aquest Pla 
pretenia ser un document urbanístic amb aspiracions a ser el marc de confluència de 
polítiques de protecció patrimonial, urbanístiques, paisatgístiques, lumíniques, de 
mobilitat, de rehabilitació, de tractament de l'espai públic i de tots aquells aspectes que 
conformen les ciutats.  
 
L’esmentat PMUNA recull, en el cap. 5, les condicions de la mobilitat i en el 5.1, les 
següents condicions de la xarxa viària: “L’opció fonamental del Pla de millora urbana 
pel que fa a la mobilitat consisteix en l'eliminació del tràfic rodat de pas a través del 
nucli antic, modificant en consonància el caràcter dels carrers i espais urbans. La 
reducció del trànsit rodat que es proposa és sens perjudici del manteniment dels 
accessos als aparcaments públics i garatges privats, de la circulació de vehicles de 
servei i urgència (bombers i ambulàncies, entre d’altres) i, quan sigui el cas, dels de 
transport públic, així com de l’accés senyalitzat als punts de càrrega i descàrrega al 
servei dels residents i de les activitats econòmiques localitzades en el nucli antic. (...)” 
 
Dins de l’àmbit de millora de l’espai públic en el projecte presentat per al 
desenvolupament de la Llei de Barris, es preveien actuacions com la reurbanització 
dels eixos bàsics del Nucli Antic i d’altres carrers i places complementàries. El 
pressupost del camp d’actuació de l’espai públic va ser de 6.891.121 €.  Anys després 
es pot veure com algunes de les actuacions previstes en el Pla o bé no s’han executat 
realment, o bé s’han gestionat de forma negligent.  
 
A continuació s’exposen les actuacions més destacables i l’estat actual: 
 
Actuació 1.2: “Actualització de la instal·lació d’enllumenat a la zona”, dotada d’un 
pressupost executat de 1.115.054 €. L’actuació definia la renovació de l’enllumenat per 
proveir d’un nivell de comoditat visual i de seguretat suficients i uniformes en tot el 
conjunt.  

L’enllumenat públic, tot i que s’han substituït un nombre important de lluminàries, no en 
la totalitat de l’àmbit, a la nit s’apaguen un nombre important de lluminàries, amb 
la qual cosa s’incompleix el vigent reglament d’eficiència energètica, augmenta el 
perill i la inseguretat, ja que hi ha molts punts amb llums apagats i punts foscos, i 
no és uniforme. Aquest problema s’agreuja els dies de pluja quan diversos carrers 
(carrer Sant Pere, plaça Llarga, Església, etc.) queden durant hores totalment a les 
fosques. L’objectiu de l’actuació no s’ha assolit, atès que l’enllumenat no ofereix 



 

 

comoditat visual, ni seguretat suficient i uniforme en tot el conjunt, degut a això, la 
inseguretat ciutadana és molt superior que abans de la implementació del projecte. 
 
Actuació 1.6: “Esponjament del carrer de Sant Pere”, dotada d’un pressupost executat 
de 25.200 €, que consistia en esponjar el carrer enderrocant diversos habitatges.  

Al carrer de Sant Pere es van destinar 25.200 €. L’actuació va consistir a enderrocar 
diversos habitatges per tal de recuperar espai públic per al gaudi de la ciutadania i la 
preservació del patrimoni. Tot i que el mateix carrer forma part de l’Eix Verd del 
Nucli Antic, quan el nou Consistori va decidir canviar-ne l’ús, el va convertir en 
un aparcament de motos, amb les seves places pintades al paviment, atraient 
amb aquesta decisió més vehicles a motor, quan el projecte havia rebut una 
subvenció per a restringir el transit rodat a la zona. Per tant, considerem que 
l’actuació no ha assolit els objectius (Veure pàg. 43 i 49 del PINA). 
 
Actuació 1.7: dotada de 66.634,90 € . L’actuació prevista consistia a implantar una 
xarxa de carrils per a bicicletes al Nucli Antic, ja que les característiques funcionals i 
arquitectòniques del barri ho possibiliten. La xarxa de bicicletes al Nucli Antic no 
existeix, no essent la zona preferent per a bicicletes, sinó per a vehicles amb 
motor. L’acció que a la realitat no s’ha dut a terme, queda “justificada” a la web 
del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya amb 
una foto d’una passejada de bicis al barri de l’Eixample de Mar amb motiu del 
“Dia sense cotxes”. 
 
Actuació 1.8: “Instal·lació de pilones per al control selectiu de l’accés de vehicles”, 
dotada d’un pressupost de 182.040 €, dels quals, segons el Departament de Territori i 
Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya i l’Informe d’Avaluació Final del PINA 
publicat per l’Ajuntament, han estat executats 174.758,00 €. Segons la pàg. 49 del 
projecte DOC. 2, l’actuació consistia en: “Col·locació de pilones automàtiques o 
semiautomàtiques per tal d’aconseguir una pacificació del trànsit de la zona. Es 
tracta de restringir l’accés a l’àrea amb vehicle, permetent l’accés a l’àrea del 
Nucli Antic només als veïns de la zona”. 
 
Tot i que l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú en el seu Informe d’Avaluació Final 
d’octubre de 2013, a la pàg. 22, DOC. 3 certifica, en el codi 1.08.01 “Instal·lació de 
pilones per al control selectiu de vehicles” i en la web del Departament de 
Territori i Sostenibilitat (Incasòl) de la Generalitat de Catalunya, es publica (DOC. 
6) que s’han instal·lat pilones per a garantir el control selectiu de l’accés de 
vehicles en els eixos principals de la zona, com es pot comprovar a la vista de les 
fotografies i visitant els carrers, no hi ha instal·lada cap pilona, ni cap element 
similar. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://barris.incasol.net/?barri=Nucli%20Antic%20(Vilanova%20i%20la%20Geltr%C3%BA) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

En base a totes les divergències existents entre les actuacions previstes al PINA i 
l’estat actual dels carrers afectats, aquest Ple de l’Ajuntament aprova els següents  
 

ACORDS: 
 
”PRIMER. Constituir una Comissió Informativa Especial amb l’objecte de revisió del Pla 
Integral del Nucli Antic, per tal d’aclarir les causes i les persones responsables dels 
greuges esmentats en l’exposició de motius. 
 
SEGON. Que en aquesta Comissió participin, a banda del govern i els grups municipals 
de l’oposició, els tècnics relacionats amb el projecte PINA, entitats, associacions, 
plataformes veïnals i d’altres col·lectius que hi puguin tenir relació. 
 
TERCER. Que en la primera reunió es proposi i voti la persona que presidirà la 
Comissió Informativa Especial.  
 
QUART. Que la comissió sigui constituïda abans del dia 1 de juny de 2017. 
 
CINQUÈ. Que en la primera reunió s’acordi el calendari de les reunions de treball.  
 
SISÈ. Que les conclusions de la Comissió Informativa Especial siguin elevades al Ple.” 

 
 
Es vota la moció, la qual s’aprova per unanimitat dels presents, amb un total de 25 vots 
(4 de CiU, 5 del PSC, 5 de la CUP, 4 d’ERC, 1 de C’s, 2 de SOM VNG, 1 del PP, i els 
vots de la Sra. Carmen Reina, Sra. Ariadna Llorens i Sr. David Montes, regidors no 
adscrits). 
  

 
Grup Municipal de C’s 

 
 21. MOCIÓ EN DEFENSA DELS DRETS HUMANS I LA LLIBERTAT DE 

MANIFESTACIÓ.  (Exp. 39/2017-eMOC) 
 
EXPOSICIÓN: 
 
Actualmente estamos viendo como el Gobierno de Nicolás Maduro está saltándose la 
Constitución de su país y lo que es más aberrante es la fuerte represión policial ante las 
manifestaciones pacíficas en pro de una democracia real en Venezuela. 
 
Los valores, derechos y deberes de una nación están contemplados en su constitución 
y el deber de respeto a las normas democráticas emana de la Carta Magna. El 
Gobierno de Venezuela, mediante la Sala Constitucional del Tribunal Superior de 
Justicia (TSJ), hace pocas semanas anulaba a la Asamblea Nacional, pero gracias a 
las presiones internacionales e internas tuvo que dar marcha atrás y restituir los 
poderes de la Asamblea Nacional. Con estas acciones se demuestra la importancia de 
separación de poderes para el mantenimiento de la democracia. 
 



 

 

A estos tristes acontecimientos antidemocráticos hay que sumarle las fuertes 
represiones que están sufriendo los manifestantes en Venezuela. Ya son más de 
veintiséis muertos –víctimas de entre 15 y 45 años- y ochocientos detenidos en las 
últimas manifestaciones multitudinarias, donde el pueblo venezolano lleva más de 
veinte días saliendo a la calle para defender su libertad ante la represión del gobierno 
bolivariano. 
 
La falta de libertades democráticas se observa también en no respetar la libertad de 
prensa; al cierre de la BBC en Venezuela hay que sumarle el cierre de Antena 3. 
 
Es tal la falta de libertad en Venezuela que hasta el Alto Comisionado de Naciones 
Unidas para los Derechos Humanos ha solicitado al Gobierno de Venezuela que 
respete el derecho a la manifestación pacífica y a la libertad de expresión de sus 
ciudadanos e hizo un llamamiento "a todas las partes" a renunciar a la violencia. 
 
"Estamos preocupados por los informes sobre (actos de) violencia durante las 
protestas. Hacemos un llamamiento al Gobierno de Venezuela para que se asegure 
que sean respetados el derecho a la manifestación pacífica y a la libertad de opinión", 
dijo Elizabeth Throssell, portavoz del alto comisionado, en un comunicado. 
 
También se ha hecho referencia a la inhabilitación para ejercer cualquier cargo público 
durante 15 años del líder opositor Henrique Capriles y recuerda que éste ha sido 
"democráticamente elegido" y ha sido dirigente durante más de dos décadas. 
 
La Oficina del alto comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Zeid 
Ra'ad Al Hussein, pidió "una investigación independiente" sobre la muerte del joven 
Jairo Ortiz, de 19 años, fallecido la semana pasada en el municipio Carrizal, ubicado en 
el estado de Miranda, a las afueras de Caracas. 
 
No olvidemos que Amnistía Internacional ha hecho un llamamiento al Gobierno 
venezolano para que respete los Derechos Humanos ante las graves agresiones que 
está sufriendo el pueblo venezolano. 
 
En España siempre se está acusando que se utilizan las noticias represivas del 
gobierno venezolano hacia su población en épocas electorales, pero actualmente no 
estamos en época electoral y no hay excusa para mostrar nuestro apoyo al pueblo 
venezolano ante el maltrato sistemático de sus gobernantes que tienen 
comportamientos puramente comunistas. 
 
Por todo lo anterior, se exponen ante el Pleno de Vilanova i la Geltrú los siguientes 
 

ACUERDOS: 
 
“PRIMERO. Mostrar el apoyo del Ayuntamiento de Vilanova i la Geltrú al pueblo 
venezolano y condenar la represión que están sufriendo los manifestantes. 
 
SEGUNDO. Mostrar el apoyo del Ayuntamiento de Vilanova i la Geltrú a la democracia 
constitucional y el cumplimiento de las leyes.  
 



 

 

TERCERO. Instar al Gobierno de Vilanova i la Geltrú a hacer las gestiones pertinentes 
para colocar una pancarta que diga: “Pels Drets Humans, prou repressió a Veneçuela”, 
colocada tantos días como fallecidos se produzcan en las manifestaciones 
democráticas de 2017 en Venezuela.” 
 
 
Es vota la moció, la qual ES DESESTIMA amb el resultat següent: 
 
  Vots a favor: C’s (1) i PP (1) = 2 vots 
  Vots en contra:  CUP (5) i SOM VNG (2) = 7 vots 
  Abstencions: CiU (4), PSC (5), ERC (4), Sra. Carmen Reina (1),  
    Sra. Ariadna Llorens (1) i Sr. David Montes (1) = 16 vots 
 
 

 22. MOCIÓ PER LIMITAR L’ACUMULACIÓ DE CÀRRECS POLÍTICS. (Exp. 
40/2017-eMOC) 

 
EXPOSICIÓN: 
 
Atendiendo al hecho de que los representantes políticos deben servir de la mejor 
manera posible a la ciudadanía en su participación en aquellos espacios de decisión 
sobre las cuestiones públicas que son de su competencia.  
 
Atendiendo que la vocación del representante político debe ser la de ofrecer un servicio 
público y trabajar desde las instituciones por el bien común. 
 
Atendiendo al hecho de que existe una desconfianza creciente por parte de la 
ciudadanía acerca del correcto ejercicio de las funciones de los representantes 
políticos, que se alimenta, entre otras razones, como consecuencia de la acumulación 
de cargos políticos. 
 
Atendiendo al hecho de que la acumulación de cargos impide atender de la mejor 
manera los deberes y obligaciones que estos conllevan y supone una merma en la 
dedicación para el correcto ejercicio de las responsabilidades que comportan. 
 
Teniendo en cuenta todo lo expuesto, el Grupo Municipal de Ciutadans de VNG solicita 
al Pleno del Ayuntamiento de VNG la adopción del siguiente 
 

ACUERDO: 
 
“PRIMERO. Instar al Gobierno Español y/o al de la Generalidad a la modificación 
legislativa necesaria para eliminar la compatibilidad entre los cargos públicos de 
elección directa -concejal y diputado a Cortes/Autonómico-, sólo permitiendo las 
compatibilidades obligatorias como serían: concejal y diputado provincial, concejal y 
consejero comarcal, o con otros entes u organismos públicos como AMB –siempre que 
estos entes u organismos públicos tengan relación directa con el municipio del concejal. 
 



 

 

SEGUNDO. Instar al Gobierno Español y/o al de la Generalidad a la modificación 
legislativa que establezca la dedicación exclusiva de los alcaldes en aquellos 
municipios donde perciban una retribución superior a tres veces el SMI. 
 
TERCERO. Instar al compromiso de los grupos políticos del consistorio para que, 
mientras no se proceda a la modificación de la legislación en el sentido indicado en los 
apartados anteriores, sus cargos actúen según los principios que se persiguen en esta 
moción y renuncien a esa acumulación en el momento en el que deban empezar a 
ejercer plenamente sus funciones. 
 
CUARTO. Dar traslado de este acuerdo al Presidente de las Cortes Generales, a la 
Presidenta del Parlamento de Cataluña, al resto de miembros de la Mesa de ambas 
cortes y a los presidentes de todos los grupos, tanto de las Cortes Generales como del 
Parlamento de Cataluña.” 
 
 
Es vota la moció, la qual ES DESESTIMA amb el resultat següent: 
 
  Vots a favor: C’s (1), Sra. Ariadna Llorens (1) i Sr. David Montes (1)  
    = 3 vots 
  Vots en contra:  CiU (4), PSC (5) i  CUP (5) = 14 vots 
  Abstencions: ERC (4), SOM VNG (2), PP (1) i  Sra. Carmen Reina (1) 
    = 8 vots 
 
 

23. MOCIÓ EN DEFENSA DE LA DEMOCRÀCIA, LA IGUALTAT, LA UNIÓ I 
LA SOBIRANIA NACIONAL DE TOTS ELS ESPANYOLS. (Exp. 41/2017-
eMOC) 

 
EXPOSICIÓ DE MOTIUS 
 

La Constitució Espanyola va ser aprovada en referèndum pel 88,54% del poble 
espanyol i en el seu article segon consagra la unió de tots els espanyols. De la mateixa 
manera, en el seu article 1.2 consagra que la sobirania nacional recau en el conjunt del 
poble espanyol i és el subjecte únic que pot decidir sobre les qüestions que afecten a 
l’organització territorial de l’Estat. 
 
Aquests conceptes no són nous, tenen el seu origen i apareixen per primera vegada a 
la Constitució liberal de Cadis, de l’any 1812, la qual s’erigia com a garant de la unió de 
tots els espanyols davant el període d’ocupació francesa i també s’erigia com a garant 
del final de l’etapa de l’absolutisme i l’inici d’una nova etapa liberal i progressista, obrint 
un període de llibertats. 
 
La Constitució actual determina tota una sèrie de valors i drets adquirits en diversos 
aspectes que cal preservar; la divisió de poders, la sobirania nacional, un estat social i 
democràtic respectuós amb els drets humans, dret a la llibertat religiosa, a la llibertat 
d’expressió, a l’ensenyament, a la vaga, a la propietat privada, a l’habitatge, al treball i a 
la llibertat d’empresa, entre d’altres, fent d’Espanya un dels països més descentralitzats 



 

 

del món, segons molts estudis, molt més que els països anomenats federals. El 40% 
dels impostos són assignats o rebuts per les Administracions subestatals i les 
Corporacions Locals, mentre que la mitjana europea es situa en el 10%. 
 
Entenem i creiem que un dels nostres objectius polítics ha de ser el de fer entre tot el 
conjunt del poble espanyol una Espanya cada vegada millor, basada en el respecte a 
les lleis democràtiques aprovades per tots els espanyols, per la seva unió i la defensa 
dels drets conquerits i que emanen de l’actual Constitució Espanyola, adaptant-la al 
nostre temps i que tingui clares les seves competències i la definició del marc jurídic de 
cada Administració Territorial de l’Estat. 
 
Per tots aquests motius exposats, el Grup Municipal de Ciutadans (Cs) a l’Ajuntament 
de Vilanova i la Geltrú, proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següents 
 

ACORDS: 
 
“PRIMER. Instar l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú a realitzar una declaració 
institucional en favor de la unió de tots els espanyols, de les seves autonomies i de la 
defensa dels drets conquerits i que emanen directament de la Constitució Espanyola 
aprovada en referèndum pel conjunt de tots els espanyols. 
 
SEGON. Reconèixer que aquesta etapa d’Espanya, com un estat descentralitzat i amb 
un model autonòmic, ha portat el període més gran de benestar per a la ciutadania, per 
la qual cosa segueix resultant un model vàlid per garantir la unitat i la diversitat regional 
de les diferents parts que formen l’Estat i del conjunt de l’actual projecte europeu. 
 
TERCER. Traslladar aquests acords al Govern de la Generalitat de Catalunya, als 
Grups Parlamentaris del Parlament de Catalunya, a la presidenta del Parlament de 
Catalunya i als Grups Parlamentaris del Congrés dels Diputats.” 
 
 
Es vota la moció, la qual ES DESESTIMA amb el resultat següent: 
 
  Vots a favor:    C’s (1) i PP (1) =  2 vots 
  Vots en contra:  CiU (4), CUP (5), ERC (4), SOM VNG (2), Sra. Ariadna  
       Llorens (1) i Sr. David Montes (1) = 17 vots 
  Abstencions:   PSC (5) i Sra. Sra. Carmen Reina (1) = 6 vots 
 
 

Carmen Reina 
 

25.   MOCIÓ PER PROMOURE A VILANOVA I LA GELTRÚ EL PROJECTE 
CAFÈ SOLIDARI. (Exp. 43/2017-eMOC) 

 
Cafès Pendents és una antiga forma de solidaritat exportada d’Itàlia a la qual milers de 
bars al món s’han adherit.  És una iniciativa social basada en la solidaritat i la confiança, 
un moviment que va començar a Nàpols l’any 2008 i que s’ha d’estès a ciutats de tot el 
món. Els anomenats cafès solidaris són una forma fàcil i senzilla de participar 
solidàriament amb persones amb pocs recursos econòmics. Consisteix en deixar un 



 

 

cafè pagat en un dels locals participants perquè algú amb pocs i/o sense recursos pugui 
prendre-se’l i passar una estona mínimament agradable.  La idea inicial es va ampliar i, 
ara per ara, no només es poden deixar cafès, sinó tot tipus de begudes i menjars, des 
d’ampolles d’aigua fins a entrepans, per tal de fer més suportable el dia a dia d’aquells 
que estan en necessitat.  La idea bàsica d’aquesta iniciativa és que persones amb pocs 
recursos puguin prendre un cafè de bon matí, un berenar i, fins i tot, un dinar o un 
sopar.  Es tracta d’un acte solidari alternatiu per ajudar a la gent més necessitada i 
lluitar contra l’exclusió social. 
 
En aquest projecte solidari poden participar tots els locals gastronòmics de restauració 
del nostre municipi que vulguin sumar-se a la iniciativa, una iniciativa molt positiva i fins 
i tot necessària actualment, i per això plantejo a l’Ajuntament que promogui entre els 
locals de Vilanova i la Geltrú la seva participació en aquest projecte Cafè Solidari. 
 
L’Ajuntament només ha d’actuar de facilitador i d’informador d’aquesta iniciativa, tant 
als establiments de Vilanova i la Geltrú com als ciutadans, promocionant una cosa tan 
valuosa com la cooperació ciutadana i dotant a cada establiment que decidís sumar-se 
al projecte, d’un distintiu perquè el consumidor sàpiga que és un local col·laborador. 
 
Ser solidari pot estar a l’abast de molts, és un projecte solidari basat en la confiança.  
Arribes a la cafeteria col·laboradora, pagues la teva consumició deixant abonat un cafè 
o el que desitgis perquè algú sense recursos pugui prendre alguna cosa.  Així, sense 
més, sense saber ni qui ni quan algú necessitarà aquesta consumició que has deixat 
pagada.   
 
Tant de bo que siguem molts els que puguem deixar un “cafè solidari” i cada vegada 
menys els qui ho necessitin.  Un petit gest per a qui el dóna i un de molt gran per a qui 
el rep. 
 
Per tot l’exposat anteriorment, aquest Ple de l’Ajuntament aprova els següents 
 

ACORDS: 
 

“PRIMER. Que des de la Regidoria de Promoció Econòmica i l’Àrea de Polítiques de 
Ciutadania de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú s’informi als establiments de 
restauració, cafès, bars, etc., del Projecte “Cafè Solidari”, amb la finalitat de promoure’n 
la seva participació. 
 
SEGON. Informar des de la Regidoria de Promoció Econòmica i des de l’Àrea de 
Polítiques de Ciutadania de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, als ciutadans del 
nostre municipi, del Projecte “Cafè Solidari”, i promoure la seva participació en els 
locals que col·laborin.” 
 
Es vota la moció, la qual s’aprova amb el resultat següent: 
 
  Vots a favor: CiU (4), PSC (5), PP (1), Sra. Carmen Reina (1),  
    Sra. Ariadna Llorens (1) i Sr. David Montes (1) = 13 vots 
  Vots en contra:  C’s (1) i SOM VNG (2) = 3  vots 
  Abstencions: CUP (5) i ERC (4) = 9 vots 



 

 

Grup Municipal de SOM VNG 
 

 26.  MOCIÓ PER A L’ADHESIÓ A LA XARXA DE MUNICIPIS CONTRA EL 
DEUTE IL·LEGÍTIM I LES RETALLADES. (Exp. 44/2017-eMOC) 

 
Durant l’any 2016, el deute públic a Espanya ha batut records històrics que no es 
produïen des de 1909. Un deute que ha arribat al 100.3% del PIB (és a dir, l’Estat deu 
més del que produeix el país), situant la xifra del deute públic en 1.105.627 milions 
d’euros.  
 
En la darrera dècada el deute públic es va disparar al nostre país, passant des del 
35,5% del PIB que teníem al 2007 a l’actual.  
 
Amb l’explosió del deute, el camí escollit per sortir de la crisi ha estat socialitzar les 
pèrdues implementant polítiques d’austericidi des del 2010 (primer per Zapatero i 
després per Rajoy), retallant les inversions públiques en infraestructures, sanitat, 
educació i prestacions socials, bàsicament.  
 
A més, cal recordar que el Govern d’Espanya va destinar diners públics per rescatar la 
banca, entregant a les entitats financeres, entre 2009 i 2012, un total  de 
107.913.445.000€ dels quals 57.003.764.000€ es van destinar a capital, mentre vèiem 
com es retallaven els serveis públics i beneficis socials, com la reducció del 15% en les 
prestacions per als familiars que cuiden persones dependents, l’eliminació de l’ajuda 
econòmica als joves a l’atur que visquin amb els seus pares, ajudes a majors i persones 
amb discapacitat, descens fins a un 70% de l’ajuda internacional i el Fons d’acollida i 
atenció a les persones immigrants, augment de l’IVA a la cultura, increment de les 
ràtios d’alumnes per aula, i un llarg etcètera que ha acabat liquidant l’Estat del benestar.  
 
En paral·lel, al 2012 el Partit Popular va aprovar, amb la finalitat de recaptar 2.500 
milions d’euros dels que només n’ha recaptat uns 52 (un 2%), una amnistia fiscal de la 
que es van beneficiar persones com Luis Bárcenas (ex-tresorer del PP), Diego Torres 
(soci d’Urdangarin) i Rodrigo Rato (vicepresident del govern i ministre d’hisenda amb 
els governs d’Aznar), entre d’altres, fomentant així el benefici d’una classe elitista 
minoritària per sobre del bé comú de la resta de la població. 
 
Les retallades es van disfressar en lleis, modificacions constitucionals que es van 
materialitzar en: 

- La modificació de l’article 135 de la CE, en la que es prima el pagament del 
deute per sobre d’altres drets fonamentals de les persones, com el dret a un 
habitatge digne, i que està en contraposició amb els acords de la Carta Social 
Europea, en la que s’estableix que ningú pot viure per sota del llindar de la 
pobresa. 

- Creació de lleis per a les administracions com la Llei d’estabilitat pressupostària i 
sostenibilitat financera, i de la Llei de racionalització i sostenibilitat de 
l’administració local. 

 
Mentre a les elits se’ls hi condonava el seu deute amb hisenda a través de l’amnistia 
fiscal de 2012, a les administracions locals se les ofegava imposant préstecs per obtenir 



 

 

liquiditat amb interessos abusius (arribant a ser del 6% en moltes ocasions, quan el 
BCE prestava amb interessos propers al 0% a les entitats financeres espanyoles que 
havien estat rescatades amb diners públics), i s’impedia a aquelles que tinguessin 
superàvit a poder invertir en les persones.  
 
Davant d’aquesta injustícia social que ens ha portat a situacions d’emergència social i 
financera, neix a finals de 2016 la Xarxa de Municipis Contra el Deute Il·legítim i les 
Retallades, com a necessitat de realitzar un canvi en les polítiques financeres que 
actualment aplica el govern central cap als ajuntaments i CC.AA. 
 
Per tot això, el Ple de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú pren els següents  
 

ACORDS 
 
“PRIMER. Instar el Congrés dels Diputats perquè el Govern de l’Estat procedeixi a la 
derogació de la reforma de l’Article 135 de la Constitució Espanyola de 2011. 
 
SEGON. Instar el Congrés dels Diputats perquè el Govern d’Espanya procedeixi a la 
derogació de la Llei d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera i la Llei de 
racionalització i sostenibilitat de l’administració local. 
 
TERCER. Instar el Congrés dels Diputats perquè el Govern d’Espanya procedeixi al 
cessament de les retallades i l’austeritat. 
 
QUART. Adherir-se com a municipi a la Xarxa de Municipis Contra el Deute Il·legítim i 
les Retallades. 
 
CINQUÈ. Informar d’aquests acords a dita Xarxa.” 
 
 
Es deixa la moció SOBRE LA TAULA. 
 

 
Ariadna Llorens 

 
27. MOCIÓ PER REALITZAR MILLORES URGENTS AL MERCAT 

MUNICIPAL DEL CENTRE.  (Exp. 45/2017-eMOC) 
 
En el transcurs del temps, el Mercat del Centre ha sofert diverses remodelacions i 
actuacions per tal d’adaptar-se a les noves necessitats dels consumidors. La darrera 
remodelació, finalitzada l’any 1999, ha permès dotar la ciutat i la seva comarca d’un 
mercat preparat per afrontar els reptes del segle XXI, amb nombrosos llocs de venda on 
molts professionals ofereixen productes frescos de tota mena acabats d’arribar de 
l’horta i el mar.  
 
Malauradament, i com en tot equipament d’ús continuat i amb molta afluència de 
compradors, el mercat ha anat tenint diferents mancances i desperfectes, cada cop més 
acusades i que malmeten el seu funcionament. Quasi 20 anys després de la dita 



 

 

remodelació, cal urgentment valorar alguns serveis i condicions de treball que estan 
subdimensionats o directament malmesos. 
 
Recentment, des de la Regidoria de Promoció Econòmica es va demanar un estudi per 
tal de tenir avaluat l’estat d’aquesta instal·lació. Una diagnosi que posava damunt la 
taula que el Mercat del Centre necessitaria una inversió de 400.000 euros. Cal destacar 
les diferents visites i demandes que s’han fet a la Diputació de Barcelona per requerir 
ajuts per dur a terme les inversions requerides, sent coneixedors de la recent visita del 
Sr. Isaac Albert, diputat, qui ha recollit la proposta. 
 
Entenent que es poden cercar diferents línies de col·laboració, també des de l’àmbit 
dels ajuts europeus, i assumint que la situació en aquests moments es molt límit, 
especialment quan plou, per inundar-se algunes zones, o en temes de prevenció i salut 
laboral, per posar alguns exemples urgents.  
 
Assumint que les prioritats d’un Ajuntament han de ser donar el millor servei a la 
ciutadania. I els mercats municipals, nogensmenys de totes les consideracions 
gastronòmiques, culturals i de promoció de la ciutat, són serveis estratègics que 
generen molts llocs de treball directes i indirectes, entenem que és una qüestió de 
prioritat política cercar les solucions a l’actual estat de deteriorament amb urgència. 
 
Per tot això, aquest Ple de l’Ajuntament aprova els següents 
 

ACORDS: 
 
“PRIMER. Presentar en la propera Comissió Informativa de Promoció Econòmica la  
diagnosi i avaluació de la citada instal·lació, prioritzant aquelles millores i arranjaments 
més urgents i necessaris, tenint present l’opinió dels paradistes i professionals que hi 
treballen. 
 
SEGON. Presentar, en un màxim de tres mesos, en la Comissió Informativa de 
Promoció Econòmica, un pla econòmic i d’actuacions calendaritzat per fer front a les 
necessitats expressades en la diagnosi, que contempli la solució efectiva de les 
actuacions estimades com a urgents i més necessàries, a curt termini, és a dir, en el 
transcurs del present any, més enllà de proposar també les de mig i llarg termini. 
 
TERCER. Informar dels presents acords a la comunitat de paradistes del mercat i als 
treballadors del mateix.” 
 
 
Es vota la moció, la qual s’aprova per unanimitat dels presents, amb un total de 25 vots 
(4 de CiU, 5 del PSC, 5 de la CUP, 4 d’ERC, 1 de C’s, 2 de SOM VNG, 1 del PP, i els 
vots de la Sra. Carmen Reina, Sra. Ariadna Llorens i Sr. David Montes, regidors no 
adscrits). 
 

 
 
 
 



 

 

Grup Municipal del PP 
 

 28.   MOCIÓ PER GARANTIR LA NECESSITAT D’ATENCIÓ I PROTECCIÓ 
ALIMENTÀRIA DELS INFANTS I EXIGIR RESPONSABILITAT A LA 
GENERALITAT DE CATALUNYA. (Exp. 46/2017-eMOC) 

 
Una societat com la nostra ha de reflexionar sobre quin és el paper dels poders públics i 
quina és la responsabilitat de l’administració en la protecció de la infància quan el país 
continua enfrontant-se a un moment de crisi econòmica. 
 
És per això que resulta necessari abordar un sistema de protecció que des de diferents 
àmbits -social, econòmic, educatiu, sanitari- asseguri l'accés dels menors a unes 
prestacions mínimes amb independència del lloc en el qual visquin. 
 
A l'hora de definir polítiques que lluitin contra la pobresa també cal tenir en compte les 
persones aturades amb responsabilitats familiars, que són un col·lectiu prioritari per a 
les polítiques d'activació per a l’ocupació, i també s’ha de prestar especial atenció a 
aquells aspectes clau com el suport a les famílies que no poden fer front a les seves 
obligacions per qüestions econòmiques quan, a més, tenen menors al seu càrrec. És 
aquí on s’ha de tractar amb especial atenció les ajudes a menors per a l'accés a 
l'educació en igualtat d'oportunitats, així com la protecció d’un dret com l’alimentació 
mitjançant un sistema de beques menjador. 
 
El 5 d’abril del 2016 es va adoptar la Resolució 65/XI, proposada pel Grup del Partit 
Popular a la Comissió d’Ensenyament del Parlament, mitjançant la qual insta al Govern 
de Catalunya a complir els següents acords:  
 

a)  Garantir que tota família que compleixi els criteris establerts i sol·liciti una beca 
de menjador per a algun dels seus fills l’obtingui tan aviat com sigui possible, 
vetllant perquè les famílies tinguin constància que són beneficiàries dels ajuts 
abans de l’1 de setembre. 

b)  Garantir que les beques de menjador cobreixin el cost total del menjador 
escolar quan ho requereixi la situació familiar, segons els barems fixats 
anualment per l’Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat) a partir de 
l’enquesta de condicions de vida i hàbits de la població, i garantir que aquests 
barems s’ajustin a les necessitats reals dels infants i adolescents en risc 
d’exclusió i, si cal, modificar-los perquè les cobreixin plenament. 

c)  Garantir als consells comarcals i als ajuntaments els recursos econòmics 
necessaris per a assegurar la suficiència de les beques de menjador. 

d)  Apostar per un nou model de gestió dels ajuts individuals de menjador, que 
sigui àgil i transparent i que apliqui criteris homogenis a tot el territori, eliminant 
el tram variable, que genera confusió i falta de transparència, que no té 
l’aplicació administrativa àgil que cal i no dóna una resposta adequada en el 
temps convenient. Aquesta revisió del model s’ha de fer d’una manera 
consensuada amb els consells comarcals amb l’objectiu d’incrementar 
l’eficiència i l’eficàcia en la gestió, garantir-ne els objectius i cobrir-ne les 
necessitats. 

e)  Activar els procediments necessaris perquè els principis a què fan referència 
les lletres a) a d) puguin estar actius a l’inici del pròxim curs escolar. 



 

 

f)  Mantenir en els pressupostos de la Generalitat per al 2016 una partida oberta 
que permeti cobrir totes les necessitats identificades de beques de menjador. 

 
El 23 de gener de 2017, el Ple de l'Ajuntament de Vilanova convalidava el Decret de la 
Regidoria de Serveis Socials i Salut a data 22 de desembre del 2016, d'aprovació del 
programa de suport a menjadors escolars per al curs 2016 i 2017, a fi de garantir la 
cobertura de les necessitats d'infants en situació de vulnerabilitat alimentària a la ciutat. 
D’aquesta forma es cobreix amb aquesta ajuda el suport a menjadors de 17 col·legis, 3 
llars d’infants i 1 espai municipal per a la infància. 
 
La pròpia Regidoria de Serveis Socials i Salut ha reconegut la insuficiència dels 
recursos que posa a l’abast d’aquesta administració el Departament d’Ensenyament per 
fer front a situacions d’infants que pateixen vulnerabilitat en la seva alimentació.  
 
Tant és així, que en l’actual legislatura, s’han hagut d’incloure partides especials per 
cobrir les beques menjador denegades pel Departament d’Ensenyament a molts infants 
de Vilanova i la Geltrú. Per això va ser necessari consignar una partida d'igual quantia, 
50.000€, als pressupostos del 2016 i 2017 correlativament, el primer any gestionat a 
través de Càrites i aquest any gestionat directament amb les institucions educatives. 
Segons les dades del Pla de Xoc, al 2016 es van haver d’atendre 92 infants durant el 
curs escolar i 74 a casals d’estiu, un total d’ajudes que va ascendir a 43.914,34€. 
 
Des del Partit Popular de Vilanova hem manifestat el nostre suport a aquestes partides 
en tots dos debats plenaris pressupostaris. Considerem imprescindible recolzar a les 
famílies que passen per una difícil situació econòmica, i que de forma indirecta 
perjudica als infants i, especialment, la seva alimentació. Davant la denegació total o 
parcial de les beques menjador del Departament d'Ensenyament, s'ha d'exigir a la 
Generalitat el compliment dels acords adoptats en favor de necessitats preferents que 
depenen dels Serveis Socials.  
 
Malgrat això, la vulnerabilitat alimentària és una responsabilitat pública i d’atenció 
social. Davant d’aquesta mancança per part d'una administració superior, el govern 
local haurà de seguir atenent les necessitats socials i preferents de la ciutadania 
mitjançant les consignacions pressupostàries. 
 
En resum, aquesta desatenció i incompliment de la Generalitat de Catalunya va en 
detriment dels i les ciutadanes i l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. Per aquestes raons 
exposades és necessari que aquest plenari exigeixi el compromís i compliment dels 
acords i continuï treballant per la igualtat i protecció dels infants. 
 
És per tot això que el Ple de l’Ajuntament aprova el següent 
 

ACORD: 
 
“PRIMER. Reclamar al Departament d’Ensenyament un finançament suficient dels 
serveis públics prestats per aquest Ajuntament que és responsabilitat de la Generalitat 
de Catalunya, mitjançant la seva inclusió específica en els Pressupostos de la 
Generalitat, en especial el relacionat amb el compromís aprovat en seu parlamentària.  
 



 

 

SEGON. Garantir des de Vilanova i la Geltrú que les beques de menjador escolar seran 
les suficients per a les famílies que més ho necessiten, així com la continuïtat d'ajudes 
alimentàries més enllà dels períodes escolars, per garantir que cap nen pateixi 
problemes d’alimentació mentre la Generalitat no respongui a totes les sol·licituds 
compreses en situacions de vulnerabilitat alimentària. 
 
TERCER. Donar compte en Comissió Informativa de l'evolució, compliment i resposta 
del Departament d'Ensenyament dels acords citats en l'exposició. 
 
QUART. Donar trasllat d’aquesta moció als grups parlamentaris del Parlament de 
Catalunya.” 
 
 
Es fa una votació separada dels punts de la moció, la qual s’acaba aprovant en la seva 
totalitat. 
 
VOTACIÓ PUNT 1: 
 
 
  Vots a favor: CiU (4), PSC (5), C’s (1), PP (1) i Sra. Carmen Reina (1)  
    = 12 vots 
  Abstencions: CUP (5), ERC (4), SOM VNG (2), Sra. Ariadna Llorens (1) 
    i Sr. David Montes (1) = 13 vots 
 
VOTACIÓ PUNTS 2, 3 i 4: 
 
  Vots a favor: CiU (4), PSC (5), C’s (1), PP (1), Sra. Carmen Reina (1), 
    Sra. Ariadna Llorens (1) i Sr. David Montes (1) = 14 vots  
  Abstencions: CUP (5), ERC (4) i SOM VNG (2) = 11 vots 
 
 

PREGUNTES 
 
29. Pregunta d’ERC 
 
• Sobre la col·lecció Retrats. 
 
 
30. Preguntes de C’s 
 
• Davant les greus incidències produïdes als locals nocturns del carrer Correu i la 

zona del barri de la Geltrú, quines mesures pensa adoptar la Regidoria 
d’Urbanisme? 

• Quines accions s’han fet per adequar els habitatges socials en mal estat, en 
compliment de la moció aprovada al mes de gener d’enguany? 

 
 
 



 

 

31.  Preguntes de la CUP 
 
• En relació amb l’informe elaborat pel secretari municipal el 28 de març de 2017, 

sobre el contracte actual de recollida i neteja viària, en què desaconsella prorrogar 
aquest contracte, que finalitza el març de 2018, quin calendari ha previst el govern 
per analitzar la viabilitat de municipalitzar el servei o per dur a terme una nova 
licitació? 

• Quin calendari de treball té el govern per avançar en la resolució de la problemàtica 
del bosquet de Baix a Mar? 

 
32.  Pregunta Carmen Reina 
 
• Es pren alguna mesura addicional de seguretat i control de soroll i ordre públic a les 

rodalies de la Nau del Ferrocarril quan es celebra alguna activitat nocturna a la 
Nau? 

 
33.  Preguntes de SOM VNG 
 
• Sobre la municipalització de les treballadores del CSP. 

• Sobre la situació actual de l’empadronament de persones en situació econòmica i 
d’ocupació precària a la nostra ciutat. 

 
34.  Preguntes Ariadna Llorens 
 

• Sobre el nombre de línies de P3 que s’han perdut els darrers dos cursos escolars 
2015-2016 i 2016-2017 i previsió per al curs 2017/2018. 

• Sobre quina és la mitjana de l’increment de l’IBI  per habitatge a la ciutat. 
 
35.  Preguntes David Montes 
 
• A què s’ha dedicat la taxa turística de la temporada 2016 i a què es preveu dedicar 

la del 2017? 

• En quina situació es troba el concurs públic de guinguetes de la platja (“xiringuitos 
de la platja”) i en quina comissió s’està informant d’aquesta qüestió i si hi ha 
novetats al respecte. 

 
RESPOSTA PREGUNTES PRESENTADES PER ESCRIT 

 
Grup Municipal de C’s (91) 
 
20 de febrer de 2017 
 
Nos han llegado quejas sobre el servicio de comedor de un centro de educación 
pública de Vilanova i la Geltrú.  Nos han explicado que algunos responsables del 
comedor no dejan que se pague un día sólo de asistencia al comedor, se tiene 



 

 

que pagar el mes entero y si sólo se asiste un día, el resto de días pagados se 
devuelven a final de mes.  Pero resulta que si se va a hablar con dirección sí se 
puede asistir a un día esporádico al comedor, pagando ese día. 
 
SOLICITO:  Conocer cuál es el procedimiento para la asistencia de un menor a un 
día puntual al comedor de un centro escolar público y saber que como es posible 
que los responsables del comedor no permitan esta operación y la dirección del 
centro sí.  
 
No consta al Servei d’Educació de l’IMET cap queixa relacionada amb els fets que 
comenta en el seu escrit. 
 
Ens hem adreçat al Consell Comarcal del Garraf, atenent que és l’administració que té 
delegades les competències del servei escolar de menjador. El CCG ens confirma que 
tampoc en tenen constància. 
 
No s’indica en l’escrit l’escola on s’han produït les queixes. Agrairem que se’ns faciliti la 
informació de l’escola en concret per tal de poder esbrinar quin ha estat el problema i el 
motiu de la queixa. 
 
______________________________________________________________________ 
 
 
Complert l’objecte de la convocatòria, s’aixeca la sessió a les 22:53 hores, de la qual 
s’estén la present acta que firma la presidenta amb mi, el secretari general. 
 
 
L’alcaldessa      El secretari general 
 
 
 
 
Neus Lloveras i Massana    Marcel·lí Pons i Duat 
 


