
 

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT  
DE 5 DE NOVEMBRE DE 2012 

 
Acta núm. 14 

 
 
A Vilanova i la Geltrú, quan són les 18:10 hores del dia 5 de novembre de 
2012, sota la presidència de la senyora alcaldessa, NEUS LLOVERAS I 
MASSANA (CiU), es reuneixen al saló de sessions de la Casa de la Vila les 
persones següents: 

 
GERARD MARTÍ FIGUERAS I ALBÀ (CiU) 
ARIADNA LLORENS I GARCÍA (CiU) 
GLÒRIA GARCÍA I PRIETO (CiU) 
MIQUEL ÀNGEL GARGALLO SERRANO (CiU) 
MARIA JOSEP RIBA HUGUET (CiU) 
JOAN GIRIBET DE SEBASTIÁN (CiU) 
BLANCA ALBÀ I PUJOL (CiU) 
JOAN IGNASI ELENA GARCÍA (PSC) 
JUAN LUIS RUIZ LÓPEZ (PSC) 
ORIOL ESCALAS NOLLA (PSC) 
JOAN MARTORELL MASÓ (PSC) 
 CLÀUDIA DURAN MAS (PSC) 
XAVIER CARBONELL CIRAUQUI (PSC) 
GERARD LLOBET SÁNCHEZ (PSC) 
SANTIAGO RODRÍGUEZ SERRA (PP) 
CARMEN MARÍA RODRÍGUEZ MARTÍNEZ (PP) 
FRANCISCO ÁLVAREZ MARÍN (PP) 
QUIM ARRUFAT IBÁÑEZ (CUP) 
MARC FONT I RIMBAU (CUP) 
MARTA RIUS GALLART (CUP) 
IOLANDA SÁNCHEZ ALCARAZ (ICV) 
MANEL CLAVER ROSO (ICV) 
 
SECRETARI GENERAL 
ISIDRE MARTÍ I SARDÀ 
 
INTERVENTOR 
CÈSAR RODRÍGUEZ SOLÀ 

 
per efectuar una sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament en primera 
convocatòria. 
 
No assisteix a la sessió el Sr. FRANCESC XAVIER SÁNCHEZ VERA.  



 

 
A continuació es tracten els punts de l’ordre del dia, els quals són els següents: 

 
ORDRE DEL DIA 

 
 ALCALDIA PRESIDÈNCIA 
 
    1. Donar compte del Decret d’avocació temporal de les atribucions de les 

regidories de Salut i Convivència i delegació firma de Seguretat 
Ciutadana i Multes a Miquel Àngel Gargallo Serrano.  

  
 SERVEIS A LES PERSONES 
 
  2. Aprovació, si escau, de la modificació de les Ordenances Fiscals i 

Ordenança reguladora dels Preus Públics. 
  3. Donar compte al Ple municipal de l’Informe del tresorer i annexos 

d’intervenció corresponents al segon trimestre de 2012, d’acord amb el 
que disposen els articles 4 i 5 de la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de 
morositat. 

  4. Aprovació de les bases reguladores de les subvencions a projectes de 
cooperació internacional al desenvolupament. 

  5. Ratificació del Decret sobre pròrroga del nomenament de 6 funcionaris 
interins com a agents interins de la Policia local. 

  6. Ratificació de l’acord de la Junta de Govern Local de 9.10.2012, de 
sol·licitud de subvenció al Ministerio de Empleo y Seguridad Social per al 
programa VNG Plural. Programa de gestió de la diversitat religiosa i 
cultural de Vilanova i la Geltrú. 

  7. Ratificació del Decret d’aprovació del sorteig dels membres de les meses 
electorals a les Eleccions al Parlament de Catalunya. 

  8. Donar compte de diferents acords de Junta de Govern Local, d’aprovació 
de convenis: 

8.1. Acord de la JGL de 9.10.2012, pel qual s’aprova l’addenda al 
conveni de col·laboració amb la Fundació Institut de Reinserció Social 
(Fundació IReS), per a la realització d’activitats de promoció de la 
salut durant l’any 2012, en el marc del programa d’Animació Educativa 
(PAE). 
8.2. Acord de la JGL de 9.10.2012, pel qual s’aprova el conveni de 
col·laboració amb les entitats participants del projecte Portal municipal 
de les entitats de Vilanova i la Geltrú. 
8.3. Acord de la JGL de 16.10.2012, pel qual s’aprova l’ampliació del 
conveni entre l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú i el Consell Esportiu 
del Garraf. 
8.4. Acord de la JGL de 16.10.2012, pel qual s’aprova l’annex del 
conveni de col·laboració amb el Club Patí Vilanova. 



 

8.5. Acord de la JGL de 16.10.2012, pel qual s’aprova l’annex del 
conveni de col·laboració amb el Club de Futbol Vilanova. 
8.6. Acord de la JGL de 16.10.2012, pel qual s’aprova l’annex del 
conveni amb la Fundació Privada Unió d’Esports Vilanova i la Geltrú. 
8.7. Acord de la JGL de 16.10.2012, pel qual s’aprova l’annex del 
conveni amb el Club Esportiu Vilanova i la Geltrú. 
8.8. Acord de la JGL de 30.10.2012, pel qual s’aprova l’annex al 
conveni marc amb el Consorci per a la Normalització Lingüística per al 
desenvolupament de programes i actuacions d’acolliment lingüístic. 

 
 SOCIETAT DEL CONEIXEMENT I SERVEIS PERSONALS 

SECTORIALS 
 
  9. Donar compte de l’acord de la JGL de 9.10.2012, pel qual s’aprova 

l’addenda al conveni de amb la col·laboració Fundació Institut de 
Reinserció Social (Fundació IReS), per a la realització d’activitats de 
prevenció de la violència masclista durant el curs escolar 2012-2013. 

 
 PROMOCIÓ DE LA CIUTAT 
 
  10. Donar compte de diferents acords de Junta de Govern Local, d’aprovació 

de convenis: 
10.1. Acord de la JGL de 16.10.2012, pel qual s’aprova el conveni amb 
l’Associació Tot Comerç i el Consorci de Comerç, Artesania i Moda de 
Catalunya (CCAM) del Departament d’Empresa i Ocupació. 
10.2. Acord de la JGL de 30.10.2012, pel qual s’aprova el conveni de 
cessió, a precari, d’un solar al parc de Baix-a-mar, per a la Fira de 
Novembre. 
10.3. Acord de la JGL de 30.10.2012, pel qual s’aprova el conveni amb 
l’Associació Dr. Jum per donar suport a “Blanc. Festival de Disseny 
Gràfic de Catalunya”. 
10.4. Acord de la JGL de 30.10.2012, pel qual s’aprova el conveni amb 
l’Associació dels Tres Tombs, per donar suport a les activitats de la 
Festa del Cavall i la Mostra-Fira de Cavalls, matxos. 

 
 SERVEIS A LA CIUTAT 
 
  11. Aprovar inicialment el projecte d’ampliació i millora del pas sota la via del 

carrer Llibertat i reurbanització del carrer en el tram comprès entre els 
carrers Forn del Vidre i de l’Àncora. 

  12. Ratificar l’acord de la JGL de 2.10.2012, d’encàrrec a l’empresa municipal 
PIVSAM de determinats treballs preparatoris per a la formulació del Pla 
d’Ordenació Urbanístic Municipal (POUM). 



 

  13. Donar compte de diferents acords de Junta de Govern Local, d’aprovació 
de convenis: 

13.1. Acord de la JGL de 23.10.2012, pel qual s’aprova el conveni amb 
el Club Agility Vilanova i l’Associació FUD Therapy, per a la promoció, 
divulgació i difusió de les iniciatives esportives, socials i 
mediambientals. 
13.2. Acord de la JGL de 30.10.2012, pel qual s’aprova el conveni de 
cooperació i col·laboració entre la Diputació de Barcelona, 
l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, l’Ajuntament de Castellet i la 
Gornal, la Federació d’Agrupacions de Defensa Forestal (ADF) 
Penedès-Garraf, per a l’execució del projecte de restauració dels 
terrenys forestals afectats per l’incendi del 12 de juny de 2012. 

 
 MOCIONS 
 
  14. Moció del PSC sobre l’ocupació de la via pública. 
  15. Moció de CiU en relació amb la commemoració del Dia Internacional de la 

No Violència vers les Dones 
  16. Moció de CiU vers els Drets de l’Infant. 20 de novembre, Dia Universal de 

la Infància. 
  17. Moció d’ICV per demanar la inspecció posterior de concessió de llicències 

als edificis catalogats. 
  18. Moció d’ICV per la continuïtat del servei municipal de ludoteques i de les 

treballadores que presten aquest servei. 
  19. Moció de la CUP per a l’eliminació dels honoraris extraordinaris dels 

secretaris de les empreses i organismes autònoms municipals. 
  20. Moció de la CUP per a la bonificació de l’impost sobre plusvàlues per a 

les famílies afectades per un procés de dació en pagament. 
  21. Moció del PSC en relació amb la mobilitat al Nucli Antic. 
  22. Moció del PSC i d’ICV sobre mesures socials d’urgència. 
  23. Moció de CiU d’adhesió al document de la Coordinadora de Colles 

Castelleres de Catalunya sobre els valors socials del fet casteller. 
 
 PRECS 
 
 

   1. ALCALDIA-PRESIDÈNCIA. DONAR COMPTE DEL DECRET 
D’AVOCACIÓ TEMPORAL DE LES ATRIBUCIONS DE LES 
REGIDORIES DE SALUT I CONVIVÈNCIA I DELEGACIÓ FIRMA 
DE SEGURETAT CIUTADANA I MULTES A MIQUEL ÀNGEL 
GARGALLO SERRANO. 

 
 
 



 

ALCALDESSA 
 
Bona tarda.  Comencem aquest Ple ordinari del mes de novembre i el primer 
punt és donar compte del Decret d’avocació temporal de les regidories de Salut 
i Convivència i delegació firma de Seguretat Ciutadana i Multes al Sr. Miquel 
Àngel Gargallo Serrano.  
 
Senyor secretari, si us plau. 
 
El secretari llegeix la part resolutiva del Decret de l’Alcaldia de data 11 
d’octubre de 2012, el qual es transcriu a continuació: 
 
Relació de fets 
 
Atès que el Sr. FRANCESC XAVIER SÁNCHEZ VERA és regidor de Salut, 
Convivència i Seguretat i Protecció Ciutadana, i ostenta les delegacions 
següents: 
 
a) La presentació i la defensa davant del Ple municipal de la política i les 

propostes d’acord corresponents a l’àmbit de gestió delegada. 
b) Les relacions amb els òrgans representatius de les administracions 

públiques, les institucions, les associacions i qualsevol altre tipus 
d’organització. 

c) La instrucció dels procediments sancionadors relacionats amb l’àmbit de la 
seva competència i, específicament, la potestat sancionadora que inclou 
tots els actes administratius fins a la fermesa en via administrativa, per 
resoldre els procediments sancionadors en matèria de trànsit, circulació de 
vehicles amb motor i seguretat vial, que siguin de competència municipal. 

d) L’adjudicació de contractes administratius i privats, i l’autorització i 
disposició de despeses quan el seu import no sobrepassi la quantitat a 
partir de la qual es confereix l’aprovació a la Junta de Govern municipal, 
d’acord amb les bases d’execució del pressupost municipal, i l’actuació 
estigui prevista en el pressupost dins l’àmbit de la seva responsabilitat, 
sempre que l’expedient no es tramiti a través del Servei de Compres i 
Contractació. 

e) La resolució dels expedients propis de les competències delegades 
mitjançant actes administratius. 

f) La notificació i trasllat d’informes dels serveis tècnics i administratius; 
trasllats i oficis de remissió a organismes oficials de documentació 
contractual, certificats, edictes, sol·licitud d’informes etc., en els assumptes 
de la seva competència. 

g) El seguiment i l’avaluació política de les actuacions i els programes de 
l’Administració municipal en l’àmbit de les competències delegades. 

 



 

Atès que el Sr. FRANCESC XAVIER SÁNCHEZ VERA no es podrà ocupar 
temporalment del desenvolupament normal de les tasques de firma que té 
encomanades en exercici de les facultats que se li varen atribuir de forma 
eficient. 
 
Fonaments de dret 
 
Art. 16 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, en relació amb la delegació de 
firma. 
 
Per tot això, 
 
R E S O L C : 
  
“PRIMER. Procedir a l’avocació temporal de les atribucions conferides al Sr. 
FRANCESC XAVIER SÁNCHEZ VERA i que són competència de les 
regidories Salut i Convivència. 
 
SEGON. Aprovar una delegació de firma a favor del regidor Sr. MIQUEL 
ÀNGEL GARGALLO SERRANO, en l’àmbit competencial de la Regidoria de 
Seguretat i Protecció Ciutadana i específicament la potestat sancionadora que 
inclou tots els actes administratius fins a la fermesa en via administrativa, per 
resoldre els procediments sancionadors en matèria de trànsit, circulació de 
vehicles amb motor i seguretat vial, que siguin de competència municipal. 
 
TERCER. Aquesta delegació serà de caràcter temporal i mentre duri el procés 
electoral de les properes eleccions autonòmiques. 
 
QUART. Donar trasllat d’aquest Decret als interessats, així com ordenar la 
seva publicació al Butlletí Oficial de la Província i donar-ne compte al Ple i als 
portaveus dels grups municipals.” 
 
ALCALDESSA 
 
És donar compte, és per motius de millora de l’eficiència, perquè el regidor 
Francesc Sánchez en aquests moments té una situació de sobrecàrrega de 
feina.  El que són les signatures, que s’acumulen forces, les farà durant un 
temps curt el regidor Miquel Àngel Gargallo.  Es dóna compte d’aquest fet. 
 
Alguna paraula?  D’acord. 
 

   2. SERVEIS A LES PERSONES. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA 
MODIFICACIÓ DE LES ORDENANCES FISCALS I ORDENANÇA 
REGULADORA DELS PREUS PÚBLICS. 



 

 
ALCALDESSA 
 
Passem al següent punt.  El punt número dos, tal com ja s’ha comunicat 
aquest matí en els portaveus, el deixem sobre la taula.  
 
Es deixa aquest punt sobre la taula. 

 
 
   3.  SERVEIS A LES PERSONES. DONAR COMPTE AL PLE 

MUNICIPAL DE L’INFORME DEL TRESORER I ANNEXOS 
D’INTERVENCIÓ CORRESPONENTS AL SEGON TRIMESTRE DE 
2012, D’ACORD AMB EL QUE DISPOSEN ELS ARTICLES 4 I 5 
DE LA LLEI 15/2010, DE 5 DE JULIOL, DE MOROSITAT. 

 
El secretari llegeix la part dispositiva de la proposta següent: 
 
La Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de 
desembre, per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en 
les operacions comercials, preveu en els articles quart i cinquè, un 
procediment  de tramitació, informació  i publicitat de les obligacions pendents 
de pagament per tal de donar compliment als terminis de pagament previstos 
a la mateixa llei. Aquest procediment es basa en un registre específic de 
factures i un informe trimestral del tresorer municipal sobre les factures 
pendents de pagament que hagin superat els terminis que dicta la llei afegint 
un annex amb una relació de les factures registrades a l’Ajuntament en què  
hagi  transcorregut més de tres mesos sense que s’hagi reconegut l’obligació. 
L’informe amb l’annex s’ha de presentar al Ple municipal i donar-hi publicitat. 
 
En compliment d’aquestes previsions normatives es dóna compta al Ple de 
l’informe del tresorer i els annexos d’intervenció corresponents al segon 
trimestre de 2012. 
 
Vistos els informes de Tresoreria i d’Intervenció, el President de la Comissió 
Informativa de l’Àrea de Serveis a les persones, una vegada informats a la 
Comissió Informativa de l’Àrea en data 29 d’octubre de 2012, es proposa: 
 
“Donar compte al Ple municipal de l’Informe del tresorer i annexos 
d’Intervenció corresponents al segon trimestre de 2012, d’acord amb el que 
disposen els articles 4 i 5 de la Llei 15/2010, de 5 de juliol.” 
 
 

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



 

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

Tipus Descripció Dies 
   

(A) Factures, certificacions o documents acreditatius de la realització del 
contracte registrats a l’Ajuntament fins el 31 de desembre de 2010: 

 
55 

(B) Factures, certificacions o documents acreditatius de la realització del 
contracte registrats a l’Ajuntament fins el 31 de desembre de 2011: 

 
50 

(C) Factures, certificacions o documents acreditatius de la realització del 
contracte registrats a l’Ajuntament fins el 31 de desembre de 2012: 

 
40 

(D) Factures, certificacions o documents acreditatius de la realització del 
contracte registrats a l’Ajuntament amb posterioritat a 31 de desembre de 
2012: 

 
 

30 
 
D’acord amb l’exposat, qui subscriu informa que l’estat de les obligacions 
pendents de pagament comptabilitzades corresponents al segon trimestre 
natural de 2012, segons la informació resultant del programa de la 
comptabilitat municipal, en que s’estiguin incomplint aquests terminis de 
pagament és: 
 

Període Data Informació Nombre factures    Import 

2n. Trimestre 2012 29/10/2012 1.375 8.124.543,84€ 
 
 
Vilanova i la Geltrú, 29 d’octubre de 2012 



 
ANNEX A L’INFORME DEL TRESORER 

 
R E L A C I Ó    F A C T U R E S    I N T E R V E N C I Ó   /   S E G O N   T R I M E S T R E  2012 

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

Justificant 
Data 
Factura 

Data 
Entrada 

Import 
factura Descripció 

A/2011/97 18/10/2011 15/11/2011 -2.036,61 ABONAMENT RD. IBERICA: 17/05/11 - 14/10/11 
F/2010/5074 08/11/2010 24/11/2010 7.670,00 TALLER D'IDEES PER AL NOU ESPAI PÚBLIC A L'ENTORN DE L'ESTACIÓ DE RENFE 
F/2010/5967 20/07/2010 31/12/2010 635,93 PINTURA PLOIURETA VERMELL 
F/2010/6085 31/12/2010 31/12/2010 7.500,00 COPRODUCCIÓ DE L'ESPECTACLE CIRC TEATRE MODERN: 1ER PAGAMENT 
F/2010/6134 31/12/2010 31/12/2010 1.670,70 MANTENIMENT ANUAL DELS EQUIPS STULZ. 
F/2010/6143 30/12/2010 31/12/2010 1.185,61 ARRANJAR PART DE LA TEULADA PROP. MUNICIP. CARACTERS IMPERMEABLES TERRAT PL. RAJANTA, 5 
F/2011/136 10/12/2010 28/01/2011 8.645,80 2ª PART RELACIÓ FACTURES DESEMBRE 2010: ENLLUMENAT PUBLIC. 
F/2011/703 21/02/2011 10/03/2011 941,12 COMANDA Nº 22010007901-21. CAMARA DE VIDEO-VIGILANCIA. 
F/2011/704 28/02/2011 10/03/2011 1.517,03 COMANDA Nº 22010008062-21. MANTENIMENT SERVIDORS DELL. 
F/2011/776 28/01/2011 11/03/2011 3.773,40 2º PART FACTURA: 5 DELL PORTATILS I 5 CANVIS A WINDOWS 7 PROF 
F/2011/846 07/03/2011 15/03/2011 6.726,00 IMPLANTACIÓ PLANS ESPECIALS I ESPECIFICS DEL PLA DE PROTECCIÓ CIVIL MUNICIPAL 
F/2011/959 17/03/2011 21/03/2011 1.049,70 MANTENIMENT SISTEMA DE GESTIO I DIRECCIONAMENT DE CIUTADANS: 2011 
F/2011/995 16/03/2011 23/03/2011 18.231,00 GRUP ELECTROGEN  I CONSTRUCCIÓ INSONORITZAT AUTOMATIC 
F/2011/1085 29/12/2010 01/04/2011 11.960,00 TALLERS DE SEXUALITAT I AFECTIVITAT DE PRIMARIA I SECUNDARIA DESENVOLUPADES: MAIG 2010 
F/2011/1095 18/03/2011 01/04/2011 7.500,00 COPRODUCCIÓ DE L'ESPECTACLE CIRC TEATRE MODERN 
F/2011/1850 20/01/2010 12/05/2011 191,40 PANCARTA ""PARTIT D'HOCKEI PER LA PAU I LA NO VIOLENCIA"" 
F/2011/2077 31/12/2010 26/05/2011 2.167,72 SERVEI TRANSPORT DE PERSONES AMB MOBILITAT REDUIDA: CURS 2010-11: DESEMBRE. 
F/2011/2336 02/06/2011 09/06/2011 2.671,72 CONTRACTE POLISSA DEL SERVEI: C. OLESA DE BONESVALLS, 6 



 
F/2011/3117 31/01/2011 04/08/2011 5.307,64 EQUIP DESCALCIFICACIÓ: PAVELLO DEL GARRAF 
F/2011/3439 12/07/2011 05/09/2011 1.000,00 DISPOSITIU NOCTURN DE SANT JOAN - 23/06/2011. 
F/2011/3493 01/09/2011 08/09/2011 1.000,00 DISPOSITIU ESPECIAL NOCTURN 05/08/11 
F/2011/3525 18/11/2010 13/09/2011 10.000,00 ORGANITZCIÓ I REALITZACIÓ FIRA NOVEMBRE 2010 DEL LABORATORI ESTRATÈGIC 
F/2011/3937 01/09/2011 10/10/2011 3.611,25 ENCOMANA DINS DEL PROJECTE IMPULS, PLA OCUPACIONAL LOCAL 2011, PROJECTE 20 XARXA TELEM (50 % 
F/2011/3938 01/09/2011 10/10/2011 485,80 ENCOMANA DINS DELS PROJ, PLA OCUPACIONAL LOCAL 2011, XARXA TELEM, PAGA ÚNICA TREBALLADOR 
F/2011/3939 01/09/2011 10/10/2011 22.000,00 CONVENI COL.LABORACIÓ INTERADMINISTRATIU EN EL MARC DEL PINA. 
F/2011/3940 01/09/2011 10/10/2011 22.000,00 CONVENI PER LA COL.LAB. ADMINISTRATIVA EN EL MARC DEL PROJECTE PINA. 
F/2011/4523 18/07/2011 29/11/2011 2.585,00 AGENDES ESCOLARS CURS 2011-2012 
F/2011/4830 02/12/2011 27/12/2011 7,45 CONSULTA INFORMACIÓ MERCANTIL 
F/2011/4969 15/12/2011 27/12/2011 1.159,70 TAXA D'OCUPACIÓ FARS, JULIOL-DESEMBRE 2011 
F/2011/4970 15/12/2011 27/12/2011 1.140,81 TAXA D'OCUPACIÓ FARS, GENER-JUNY 2011 
F/2012/13 20/11/2011 18/01/2012 4.000,00 SERVEIS TURISME 2.0, INNOVACIÓ I COMMUNITY MANAGER EN TEMES MARÍTIMS, REF. JOAN CARLES LLUCH. 
F/2012/14 15/07/2011 18/01/2012 12.020,00 ESTUDI SOBRE SECTORS EMERGENTS I AVANÇATS CAP A LES TIC, REF. EPEL NEÀPOLIS. 
F/2012/123 31/01/2012 03/02/2012 15.930,00 CONSERVACIÓ I REPARACIÓ D'INFRAESTRUCTURES URBANES, EQUIPS TREBALL GENER 2012. 
F/2012/124 31/01/2012 03/02/2012 19.044,16 CONSERVACIÓ I REPARACIÓ D'INFRAESTRUCTURES URBANES, MATERIALS I MÀQUINES. 
F/2012/257 21/02/2012 23/02/2012 11.151,00 CONSERVACIÓ I REPARACIÓ D'INFRAESTRUCTURES URBANES, EQUIP DE TREBALL DEL FEBRER. 
F/2012/259 21/02/2012 23/02/2012 17.941,59 CONSERVACIÓ IREPARACIÓ D'INFRAESTRUCTURES URBANES, MATERIALS DE FEBRER. 
F/2012/283 15/02/2012 24/02/2012 31,25 PARTICIPACIÓ: PAVELLO LA COLLADA - SIS CAMINS 
F/2012/284 15/02/2012 24/02/2012 15,62 PARTICIPACIÓ: CENTRE CIVIC DE MAR 
F/2012/288 15/02/2012 24/02/2012 31,25 PARTICIPACIÓ: CENTRE CIVIC SANT JOAN 
F/2012/289 15/02/2012 24/02/2012 31,25 PARTICIPACIÓ: CENTRE CIVIC LA SARDANA 
F/2012/290 15/02/2012 24/02/2012 31,25 PARTICIPACIÓ - CAN PAHISSA 
F/2012/291 15/02/2012 24/02/2012 15,62 PARTICIPACIÓ: CENTRE CIVIC LA SARDANA 
F/2012/293 15/02/2012 24/02/2012 15,62 PARTICIPACIÓ: CENTRE CIVIC DEL TACO 
F/2012/294 15/02/2012 24/02/2012 11,86 PARTICIPACIÓ: CENTRE CIVIC LA GELTRU 
F/2012/304 17/02/2012 28/02/2012 66,43 SERVEIS DE NETEJA AL C.C. LA COLLADA, COMANDA 32012000040. 
F/2012/305 17/02/2012 28/02/2012 58,13 SERVEIS DE NETEJA AL C.C. LA COLLADA DEL 2 DE GENER, COMANDA 32012000040. 
F/2012/440 02/03/2012 12/03/2012 281,81 REPARACIÓ PICK UP 7874-BXP 
F/2012/464 29/02/2012 12/03/2012 1.209,46 REGULARITZACIÓ IPC GENER 2012 + NETEJA MERCAT AMBULANT LA COLLADA FEBRER 2012 
F/2012/528 31/01/2012 03/02/2012 26,92 GENER PARQUING CHARLIE. MOTO MATRICULA 4645FHD. 



 
F/2012/538 15/07/2011 23/03/2012 119,12 BOCA CONTRA INCENDIS: C. AIGUA, 201-203 (2T 2011) 
F/2012/585 22/03/2012 23/03/2012 136,08 COMANDA 320120000243 SERVEIS DE NETEJA AL C.C. DE MAR, FEBRER 2012. 
F/2012/637 01/03/2012 22/03/2012 14.985,73 MANTENIMENT I NETEJA DE LA ZONA DE JARDINERIA DEL PARC DE L´EIXAMPLE DE MAR, 13/2 AL 12/5. 
F/2012/660 23/02/2012 27/02/2012 2.336,40 RECURS CONTENCIOS ADM NUM. 676/2010  JUTJAT CONT. ADMIN. 16 DE BCN C/ SALVADOR BURGET ALSINA 
F/2012/664 01/02/2012 15/02/2012 3.540,00 PERIODE 01/11/11 - 30/04/12 
F/2012/666 04/01/2012 16/01/2012 9.901,00 QUOTA ASSOCIAT 2012 
F/2012/671 16/03/2012 28/03/2012 1.446,12 100 U. ÁNCORA 375 CU NORMAL. 
F/2012/721 20/03/2012 23/03/2012 35.393,90 SERVEI GRUA MUNICIPAL: GENER 2012 (SUBSTITUEIX FACTURA FV120062) 
F/2012/722 31/01/2012 23/03/2012 29.994,84 SERVEI GRUA MUNICIPAL 
F/2012/723 20/03/2012 23/03/2012 35.393,90 SERVEI GRUA MUNICIPAL: FEBRER 2012 (SUBSTITUEIX LA FACTURA FV120113) 
F/2012/724 29/02/2012 02/03/2012 29.994,84 SERVEI GRUA MUNICIPAL 
F/2012/1766 01/03/2012 07/03/2012 1.190,77 BASE DE DADES W. CONTRATA 
F/2012/1767 01/03/2012 07/03/2012 641,19 BASE DE DADES W. PROCEDIMIENTO 
F/2012/1768 01/03/2012 07/03/2012 5.856,75 USUARI ADDICIONAL ON.LINE WESTLAW.ES 
F/2012/2015 27/02/2012 09/03/2012 2.500,00 PROVISIÓ DE FONS 
F/2012/2016 29/02/2012 23/03/2012 267,86 REPARACIÓ NEUMATICS USM 
F/2012/2017 31/01/2012 03/02/2012 59,00 GENER 2012: MEDI AMBIENT: B-7874-BXP 
F/2012/2080 10/01/2012 27/01/2012 12.692,89 QUOTA ANUAL 2012 CONGIAC 
F/2012/2142 01/03/2012 09/03/2012 11,60 OAC: MARÇ 2012 
F/2012/2932 30/11/2011 01/01/2012 19,82 PRESTACIO ENVASOS NOVEMBRE 2011 
F/2012/2933 31/01/2012 06/02/2012 41,70 PRESTACIO ENVASOS GENER 2012 
F/2012/2934 29/02/2012 08/03/2012 39,01 PRESTACIO ENVASOS FEBRER 2012 
F/2012/3127 04/01/2012 02/03/2012 192,00 BUIDA FOSA SEPTICA AMB CAMIO MIXTE A L'ENVELAT 
   420.965,91  
 
 
Vilanova i la Geltrú, 29 d’octubre de 2012 
 
 



 

ALCALDESSA 
 
Gràcies.  Senyor Gargallo. 
 
MIQUEL ÀNGEL GARGALLO 
 
Sí, gràcies alcaldessa.  Bona tarda.  Aquestes dades es fan servir per informar 
al Ple, en compliment de l’article 4.3 de la Llei 15/2010, de 5 de juliol, mesures 
de lluita contra la morositat en operacions comercials relatives al segon 
trimestre de 2012, i com ja hem dit alguna altra vegada aquí en el Ple, són 
obligatòries fer-les trimestralment per part del tresorer.  Les dades obtingudes 
en el programa de comptabilitat nostre d’aquí a l’Ajuntament, el SICAL, van 
referides al 30 de juny del 2012, i en tot cas comentant, segons ja es va parlar 
en Comissió, d’un nombre de factures de 1.375 i un import degut de 
8.124.543,84 euros.  Moltes gràcies. 
 
ALCALDESSA 
 
Gràcies, senyor Gargallo.  Paraules sobre aquest punt?  Senyor Sánchez... ai, 
senyor Rodríguez.   Senyor Arrufat també?  D’acord. 
 
QUIM ARRUFAT 
 
Bé, bona tarda.  S’exposa en aquest punt bàsicament la informació relativa... 
ho dic per si hi ha... per aclarir-ho, a les factures que es tornen a deure, 
d’alguna manera, que tornen a estar... que sobrepassen, diguésism, la barrera 
de la morositat, aquells dies que marca la Llei, que tornem a deure. 
 
Bé, nosaltres volem simplement deixar clar això és així, és aquest l’estat 
comptable que hi ha i és això el que marca la Llei que s’expliqui aquí i és el 
que marca la Llei els dies que es considera morositat o no.  Però volem deixar 
clar que veníem d’un deute de 25... o d’un endarreriment de factures de 25 
milions d’euros, que en determinat moment l’Estat va obligar els ajuntaments a 
acceptar un crèdit que va augmentar el deute municipal en 25 milions més 10 
milions gairebé d’interessos i per tant va augmentar molt més la càrrega 
financera, que ara en patirem les conseqüències, i que ara tornem a tenir una 
situació d’endarreriment de pagament de factures, que tornaran tard o d’hora a 
provocar, si continua així, una altra intervenció, per tant un endeutament major 
de l’Ajuntament.   
 
Aquest deute, aquest concepte de deute, que és el deute generat pel deute, 
que és allò que en els moviments socials s’està començant a anomenar el 
deute il·legítim, és el deute que no es contreu per pagar inversions, ni per 
pagar coses que el poble pugui tocar, és un deute justament il·legítim, és a dir, 



 

és un deute que anirà ensorrant cada vegada més l’economia de les 
institucions i en el qual, o d’alguna manera s’hi posa des de l’Estat o des de les 
institucions remei, i des del municipi igual, o mica en mica farà inviable el retorn 
del conjunt del deute.  I des de la Candidatura trobàvem important que aquesta 
dada doncs una vegada es fa pública al Ple, es fa pública perquè es conegui, 
però també es fa pública perquè sigui valorada, deixar clar doncs aquest risc, 
aquest perill i aquesta realitat de les finances municipals. 
 
ALCALDESSA 
 
Gràcies, senyor Arrufat.  Senyor Rodríguez. 
 
SANTIAGO RODRÍGUEZ 
 
Gràcies.  La nostra intervenció no era tant per valorar sinó per interrogar a 
l’equip de govern, però jo crec que sí que cal fer una apreciació prèvia en el 
sentit de que aquí no hi ha hagut ningú que hagi obligat aquest Ajuntament a 
demanar cap crèdit, ni hi ha hagut ningú que hagi obligat aquest Ajuntament a 
gastar més del que podia gastar.  En tot cas hi havien uns deutes de 25 milions 
d’euros que es van poder pagar perquè el Ple va decidir demanar aquest crèdit 
i acollir-se en aquest crèdit, i la situació després d’haver arreglat aquella 
situació diguem-ne transitòria, pren un camí que doncs òbviament és 
preocupant, i que avui doncs diguem que a data 31 de juny es deu un total de 
8 milions d’euros, de més de 8 milions d’euros, el que porta era esperar que 
per part del regidor d’Hisenda o que per part del govern doncs se’ns digués 
quina orientació creu que ha de tenir l’acció de govern per tal de... 
 
.... deia que des del govern el regidor d’Hisenda doncs ens pogués exposar 
com creu que podrem resoldre aquesta situació.  I som conscients de la 
situació econòmica, també som conscients de la situació política, però jo crec 
que el govern deu tenir alguna pensada amb relació a aquesta qüestió, perquè 
òbviament, en el mes de març, si no recordo malament, estàvem en 3 millons i 
mig de deute, passem al mes de juny amb 8 milions de deutes, i per tant 
aquesta és una pilota que es va fent més grossa, i per tant m’imagino que el 
govern deu tenir alguna acció prevista al respecte. 
 
ALCALDESSA 
 
Sí, gràcies senyor Rodríguez.  Alguna paraula més, abans que contesti el 
regidor?  D’acord.  Senyor Gargallo. 
 
 
 
 



 

MIQUEL ÀNGEL GARGALLO 
 
Sí, gràcies.  Dues qüestions, la primera, i com vostès saben, perquè això s’ha 
comentat en Comissió d’Hisenda, en el tema de l’ICO no vam fer faixa i caixa, 
o sigui que realment la situació financera a curt termini era molt més ampla que 
els 25 millons d’euros que en tot cas es van plantejar en el tema de l’ICO.  Per 
tant, en primer terme em sorprèn una miqueta les seves declaracions, perquè 
creiem que en tot cas si no s’estan deixant de pagar factures és perquè 
realment la situació financera a curt termini era la que teníem, i per tant és la 
que ens hem trobat i és la que estem en tot cas batallant i intentant endreçar.  I 
en segon terme, pues lo primer que hem fet, senyor Rodríguez, en tot cas hem 
intentat eixugar, ja vam intentar justament fer una reducció d’aproximadament 
6 millons d’euros en l’anterior pressupost, ja plantegem en tot cas en aquest 
pressupost també anar reduint la despesa amb uns imports relativament 
importants per naturalment mica en mica anar reduint justament aquest 
problema financer que tenim justament a curt termini.   
 
També els he de recordar un altre tema, en l’ICO es va poder plantejar tot lo 
que feia referència a empreses, res que tenia que veure en tot cas a empreses 
municipals, tampoc lo que tenia que veure la Mancomunitat, li devem una part 
molt important en calés en aquest moment, i hem de donar solucions justament 
a tota aquesta sortida de problemàtiques que tenim inclús en administracions 
públiques, societats, etc., etc.  Moltes gràcies. 
 
ALCALDESSA 
 
Alguna paraula més?  Per tant, és un donar compte.  Passem al següent punt. 
 

    4.  SERVEIS A LES PERSONES. APROVACIÓ DE LES BASES 
REGULADORES DE LES SUBVENCIONS A PROJECTES DE 
COOPERACIÓ INTERNACIONAL AL DESENVOLUPAMENT. 

 
El secretari llegeix la part dispositiva de la proposta següent: 
 
Atès que l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú està plenament implicat i 
identificat amb la lluita per un món més just i solidari amb l’objectiu que totes 
les persones gaudeixin d’una vida digna, prova d’aquest compromís és que la 
institució municipal destina des de l’any 2007, l’1% dels ingressos propis a 
donar suport al treball de les ONGD amb els països del Sud,  així com a la 
sensibilització  al nostre entorn més immediat. 
 
Atès que el 60% del pressupost total de Cooperació i Solidaritat es destina a 
subvencionar els projectes de desenvolupament que realitzin les ONGD i 
entitats de Vilanova i la Geltrú. Aquests projectes s’han de realitzar amb la 



 

participació dels beneficiaris per tal que siguin subjectes actius en el procés de 
canvi de la seva pròpia realitat social.  
 
Atès que els requisits que han de reunir les entitats així com els projectes per 
poder optar a subvenció queden recollides a les  Bases de Suport a Projectes 
de Cooperació Internacional al Desenvolupament aprovades per la Comissió 
Tècnica del Consell Municipal de Cooperació i Solidaritat. 
 
Es proposa al Ple de la corporació l’adopció del següent 
 

ACORD 
 
“PRIMER. Aprovar provisionalment les bases reguladores de les subvencions 
a Projectes de Cooperació Internacional al Desenvolupament destinat a 
entitats locals de cooperació. 
 
SEGON. Publicar aquestes bases al BOPB i al tauler d’anuncis de la 
corporació i sotmetre-les a informació pública per un termini de 20 dies, 
inserint una referència d’aquest anunci al DOGC” 
 
TERCER. Si transcorregut el termini de 20 dies d’exposició pública no s’han 
presentat al·legacions, aquestes bases  s’entendran aprovades 
definitivament.” 
 
 

BASES REGULADORES DE LES SUBVENCIONS A PROJECTES DE 
COOPERACIÓ INTERNACIONAL AL DESENVOLUPAMENT 

 

1. Objecte del programa de suport 
 
És objecte d’aquestes bases és definir el conjunt de condicions i el procediment que 
cal seguir per a la sol·licitud, tramitació, concessió, cobrament i justificació dels ajuts 
que atorgui l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú per a projectes que prioritàriament 
tinguin per finalitat la cooperació al desenvolupament amb països del Sud que realitzin 
les ONGDs i entitats locals sense afany de lucre. 
 
2. Sol·licitants 
 
Poden sol·licitar subvenció aquelles entitats o ONGDs sense afany de lucre que 
acompleixin els següents requisits: 
 

o Estar legalment constituïda i inscrita al Registre Municipal d’Entitats d’aquest 
Ajuntament amb anterioritat d’almenys un any a aquell en el qual se sol·licita la 
subvenció i per tant disposar de seu social o delegació a la ciutat de Vilanova i 
la Geltrú. 



 

o Que en els seus estatuts consti que entre les seves finalitats hi ha la realització 
d’activitats i projectes de cooperació i solidaritat amb els països del Sud. Si en 
els estatuts de l’entitat no hi consta aquesta finalitat, es podrà presentar l’acord 
adoptat per assemblea relatiu a la voluntat de realitzar projectes de cooperació 
al desenvolupament. 

o Haver justificat degudament les subvencions concedides en edicions anteriors, 
dins del termini marcat en la convocatòria. 

 
El present programa d’ajuts no atendrà projectes provinents d’aquelles entitats o 
ONGDs sense afany de lucre que no acompleixin els tres requisits anteriorment 
esmentats.  
 
3. Projectes de cooperació al desenvolupament 
 
Els projectes de cooperació al desenvolupament que es presentin al present programa 
d’ajuts han de complir els següents requisits: 
 

o Que prioritàriament tinguin per finalitat la cooperació al desenvolupament.  
o Que a la sol·licitud del projecte presentat hi consti la previsió de finançament 

de la totalitat dels recursos econòmics externs per a la realització del projecte. 
o Que hi hagi coherència amb els objectius establerts i l’acció proposada i 

claredat en la formulació del projecte i el pressupost presentat. 
o Que hi hagi una relació proporcional entre els mitjans humans i materials 

necessaris per realitzar el projecte i assolir els resultats esperats.  
o Han de promoure canvis cap a estructures justes que permetin el dret de les 

persones a una vida digna, tot intentant eradicar la pobresa al món. 
o Han de promoure i impulsar dinàmiques que, aprofitant els recursos materials 

de les comunitats beneficiàries, contribueixin a la millora de la qualitat de vida. 
o Han de ser promoguts per organitzacions socials dels països del Sud i 

fonamentar-se en l’equitat i el desenvolupament sostenible. 
 
4. Criteris de valoració de projectes de cooperació al desenvolupament 
 
Per a la valoració de les sol·licituds es tindran en compte els criteris següents: 
 
En relació a l’entitat: (màxim 20 punts) 

 
o Les accions de sensibilització realitzades en el municipi de Vilanova i la Geltrú 

durant l’any anterior al programa de suport. S’acreditarà amb la presentació 
d’una breu memòria de les activitats realitzades per l’entitat a Vilanova i la 
Geltrú. (Fins a 14 punts) 

o Assistència i participació en les activitats promogudes per la Regidoria de 
Participació i Cooperació de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú  durant l’any 
anterior (Fins a 4 punts) 

o Es valorarà que l’entitat pertanyi a la Federació Catalana d’ONGD o xarxes 
similars. Per aquelles que no pertanyin a cap xarxa es tindrà en compte que en 
el seus estatuts consti que es regiran pel codi ètic i de conducta de la 
Federació Catalana d’ONGD o altres xarxes similars. (Fins a 2 punts) 

 



 

En relació al projecte de cooperació al desenvolupament: (màxim 80 punts) 
 
o La finalitat. El projecte ha d’anar orientat a eradicar la pobresa i a fer possible 

la consecució dels objectius del mil·lenni, però des d’una visió no assistencial i 
sí constructiva de recursos propis. (Fins a 8 punts). 

o L’existència d’una contrapart local implicada directament en el projecte. 
Els projectes han ser formulats per les organitzacions socials dels països del 
Sud que, com a contraparts, ofereixin garanties suficients per aconseguir els 
objectius previstos. Aquest apartat es valorarà a partir de la documentació 
referida a la contrapart que es presenti. S’aportarà doncs la major informació 
possible de l’entitat del Sud: data de constitució, objectius, experiència de 
projectes, activitats que realitza etc...  (Fins a 10 punts) 

o El marc geogràfic i justificació del projecte. Descripció del context 
socioeconòmic i polític del lloc on es desenvoluparà el projecte. Es valorarà la 
participació de la contrapart en la identificació del problema. (Fins a 3 punts) 

o Coherència del projecte. La relació entre els objectius plantejats i els 
resultats esperats, les activitats proposades, els recursos necessaris i el 
cronograma previst. (Fins a 25 punts) 

o Viabilitat del projecte. La capacitat dels beneficiaris de poder assolir la 
continuïtat del projecte un cop finalitzat el suport extern. (Fins a 14 punts) 

o Seguiment. Mecanismes i informes de seguiment que permetin avaluar 
l’avenç del projecte. (Fins a 9 punts) 

o La participació i implicació de les persones a les quals va dirigit el 
projecte. (Fins a 8 punts) 

o El treball continuat i la presència de l’ONGD en el mateix país. (Fins a 3 
punts) 

 
Per a poder rebre la subvenció s’haurà d’haver obtingut almenys 50   punts, dels quals 
com a mínim: 
 

• 4 punts siguin provinents de la finalitat del projecte, que 
• 5 punts siguin provinents de la contrapart del projecte, que 
• 12,5 punts siguin provinents de la coherència del projecte, i que 
• 10 punts siguin provinents de la viabilitat del projecte.  
 

El valor de cada punt es calcularà dividint la quantitat total del pressupost destinat a 
subvencionar projectes de cooperació per la suma dels punts totals obtinguts una 
vegada efectuada la valoració de tots els projectes. 
 
5. Presentació de sol·licituds i documentació a aportar 
 
El termini per a la presentació de les sol·licituds al programa municipal de suport, així 
com la documentació a aportar; es publicarà en la convocatòria d’ajuts a projectes de 
cooperació internacional al desenvolupament que serà difosa al BOP. 
 
6. Import màxim de les subvencions 
 



 

L’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú no subvencionarà més del 75% del total del cost 
anual del projecte. 
 
Com a mínim un 10% del cost del projecte ha de ser finançat amb recursos provinents 
de la ONGD que demana la subvenció, o bé de la contrapart.  
 
Com a màxim el 10% dels recursos rebuts de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú es 
podran destinar a costos indirectes, entenent-se com a tals aquells que són propis del 
funcionament regular de l’entitat i de la seva contrapart i s’hauran d’imputar durant el 
període d’execució. 
 
L’import de la subvenció es calcularà multiplicant el total dels punts obtinguts pel preu 
de cada punt. 
 
7. Òrgans competents 
  
La competència per a la ordenació i instrucció del procediment correspondrà a la 
regidoria de Cooperació de l’Ajuntament. 
 
La competència per a la convocatòria i atorgament de les subvencions correspondrà a 
la Junta de Govern Local. 
 
Les sol·licituds i els projectes presentats seran informats per un òrgan col·legiat que 
estarà composat, com a mínim, per la cap del Servei de Cooperació i dos tècnics de la 
regidoria de Cooperació. En la convocatòria de la subvenció es podrà determinar la 
composició concreta d’aquest òrgan.  

 
8. Forma de pagament 
 
El pagament de les subvencions atorgades es farà, de manera preferent, en un sol 
termini, en funció de la disponibilitat econòmica efectiva de l’Ajuntament. 
 
A la resolució de la concessió es podrà determinar el fraccionament del pagament de 
la subvenció. 
 
9. Obligacions de les entitats beneficiàries 
 
Les entitats que hagin rebut la subvenció es comprometen a: 
 

o Complir les condicions establertes en aquestes bases reguladores. 
o Realitzar l’activitat per a la qual s’atorga el suport en els terminis indicats en la 

convocatòria. 
o Presentar una  reformulació del projecte si la quantitat concedida és inferior a 

la sol·licitada i no permet de realitzar totes les activitats previstes inicialment.  
o Aportar informació gràfica o material audiovisual per tal que l’Ajuntament pugui 

fer difusió del projecte, a l’igual que el permís per publicar les fotografies i el 
nom de la persona autora. 

o Facilitar, previ requeriment per escrit, la informació que sigui necessària per a 
la comprovació de l’efectivitat de la subvenció. 



 

o Participar en les activitats de difusió i sensibilització del projecte. 
o Notificar per escrit a l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú qualsevol incidència 

en el compliment de les obligacions establertes en aquestes bases mitjançant 
la presentació d’un informe per escrit, tan bon punt es produeixi, i s’han de 
justificar les causes que l’originen. 

o Comunicar per escrit les modificacions relatives a l’entitat sol·licitant, com un 
canvi en els mitjans humans, un canvi d’adreça o qualsevol altra modificació 
que tingui transcendència per al seguiment del projecte.  

o Incloure en tota informació i publicitat que es faci del projecte subvencionat, 
sigui quin sigui el mitjà de difusió escollit o el lloc de realització, el logotip de 
l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. Així mateix, l’entitat beneficiària caldrà que 
faci constar en tot el material editat que aquest ha estat subvencionat per 
l’ajuntament de Vilanova i la Geltrú. 

o Comunicar per escrit a l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú l’obtenció de 
subvencions per a la mateixa finalitat, procedents de qualsevol de les 
administracions o entitats públiques o privades, nacionals o internacionals. 
Aquesta comunicació s’ha de fer tan aviat com es conegui i, en tot cas, abans 
de la justificació. 

o A retornar els diners de la subvenció concedida si en el termini màxim de 20 
mesos des de la data de percepció de la subvenció, no s’ha pogut justificar el 
projecte.  

 
10. Justificació de la subvenció 
 
Una vegada rebuda la subvenció, l’entitat haurà d’executar i justificar la subvenció en 
el termini màxim de 14 mesos a partir de la data de transferència dels fons concedits 
per l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú.  En el cas que no sigui possible, es podrà 
demanar una pròrroga de 6 mesos més. Si durant aquest període total de 20 mesos 
no s’ha pogut desenvolupar el projecte, l’entitat haurà de retornar els diners.  
 
A la justificació s’hi adjuntarà la següent documentació: 
  

o Una memòria d’actuació justificativa amb indicació de les activitats realitzades i 
dels resultats obtinguts, d’acord amb les condicions imposades en la concessió 
de la subvenció. 

o Les factures originals o altres documents de valor probatori equivalent per 
l’import de la subvenció rebuda.  

 
Si la documentació presentada com a justificació no compleix els requisits, es 
notificarà a l’entitat, per tal que en un termini de 10 dies naturals pugui esmenar-la. Si 
aquesta esmena no es produeix hi haurà penalització per a les sol·licituds dels tres 
anys següents, és a dir que no es podran presentar noves sol·licituds de subvenció en 
tres anys. 
 
11. Règim jurídic 
 
Tot allò no previst per aquestes bases, i en particular tot el relatiu al procediment, les 
obligacions dels beneficiaris, l’acreditament i cobrament de la subvenció, i les 
infraccions i sancions, serà d’aplicació allò que preveu l’ordenança general reguladora 



 

de la concessió de subvencions aprovada pel Ple de l’Ajuntament i publicada en el 
BOPB núm. 68 de 20/03/2007.  També la Llei 38/2003 de 17 de novembre, General 
de Subvencions, el seu reglament i el Decret 179/1995 de 13 de juny, que aprova el 
reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals de Catalunya. 
 
Vilanova i la Geltrú, octubre de 2012 
_____________________________________________________________________ 

 
 

ALCALDESSA 
 
Gràcies, senyor secretari.  Bé, això és com cada any.  Les bases dels projectes 
de cooperació, com saben, des de l’any 2007 aquest Ajuntament destina un 
1% dels ingressos propis a projectes, per donar suport a projectes de 
cooperació.  Considerem que avui en dia, més que mai, és necessari mantenir 
el suport a països més desafavorits, perquè entenem que les accions contra 
l’exclusió social al nostre entorn més proper i la cooperació al 
desenvolupament a altres països són l’expresió d’una mateixa visió solidària i 
de lluita contra la pobresa.   
 
Hem de tenir en compte que és un 1% del total d’ingressos propis.  Per tant, 
això significa que amb un pressupost que portem el del 2012 respecte al del 
2011, va ser un pressupost que va patir un ajust important, significa que 
l’import ja ha disminuït, però creiem que és important mantenir-lo, mantenir 
com a mínim aquest 1%, i per això portem a aprovació aquestes bases.  Un 
60% de les subvencions es destinen a projectes de cooperació per al 
desenvolupament, un 20% a cooperació municipal, un 15% a difusió i 
sensibilització i un 5% a accions de Ple, que habitualment són accions que 
s’acorden per emergències.  Per tant, demanem el seu vot favorable a aquesta 
proposta. 
 
Paraules?  Passem a la votació.  Vots a favor?  Vots en contra?  Abstencions?  
S’aprova amb els vots a favor de tots els grups, excepte l’abstenció del grup de 
la Candidatura d’Unitat Popular. 
 
Es vota la proposta, la qual s’aprova amb el resultat següent: 
 
  Vots a favor: CIU (8), PSC (7), PP (3) i ICV (2) = 20 VOTS 
  Abstencions: CUP = 3 VOTS 
 

 
   5.   SERVEIS A LES PERSONES. RATIFICACIÓ DEL DECRET 

SOBRE PRÒRROGA DEL NOMENAMENT DE 6 FUNCIONARIS 
INTERINS COM A AGENTS INTERINS DE LA POLICIA LOCAL. 

 



 

El secretari llegeix la part resolutiva del Decret a ratificar: 
 
El regidor d’Hisenda, Recursos Humans i Organització Interna proposa 
l’adopció del següent acord: 
 
“Ratificar el Decret de data 10 d’octubre de 2012 sobre prorrogar el 
nomenament de funcionaris interins com a agents interins de la Policia Local 
(C2-17) a Jordi Hidalgo Rentero, Javier Medina Ruiz, Roger Moragas 
Quesada, Moisés Salazar Santos, Yésica Torres Cabezas i Ismael Varón 
Ábalos, fins a 31 de desembre de 2012, el qual literalment diu: 
 
“Identificador de l’expedient 
Núm. exp.: 000243/2012-RH 
 
Relació de fets 
 
El Sr. Jordi Hidalgo Rentero, el Sr. Javier Medina Ruiz, el Sr. Roger Moragas 
Quesada, el Sr. Moisés Salazar Santos, la Sra. Yésica Torres Cabezas i el Sr. 
Ismael Varón Ábalos tenen un nomenament de funcionaris interins com a 
agents interins de la Policia Local (C2-17) fins el 30 de setembre de 2012. 
 
Fonaments de dret 
 
1.  Article 21.1.h del capítol II de la Llei 7/1985 reguladora de les bases de 

règim local, referent a les atribucions del president de la Corporació. 
2.  Decret de l’alcaldessa de data 15 de juny de 2011, de delegació de 

competències en el Sr. Miquel Àngel Gargallo Serrano, regidor d’Hisenda, 
Recursos Humans i Organització Interna. 

3.  Article 10 de la Llei 7/2007, de 12 d’abril de l’Estatut bàsic de l’empleat 
públic. 

4.  El cap de la Policia Local ha manifestat la necessitat de mantenir aquest 
nomenaments interins fins el 31 de desembre de 2012 amb caràcter urgent 
i excepcional, atès que a la nostra ciutat, el proper trimestre, es celebren 
actes rellevant com el FIMPT, la Cursa Popular, els Special Olympics i la 
Triatló durant el mes d’octubre; la Fira, la Xatonada Popular i les eleccions 
autonòmiques durant el mes de novembre i la Mitja Marató i la campanya 
de Nadal 2012 el proper mes de desembre, a més a més d’altres 
esdeveniments de petit format. És per aquest motiu, que cal prorrogar el 
nomenament dels 6 agents interins de la Policia Local que finalitza el 30 de 
setembre de 2012, fins el 31 desembre de 2012. 

 
Per tot això, RESOLC: 
 



 

PRIMER. Prorrogar el nomenament de funcionaris interins com a agents 
interins de la Policia Local (C2-17) de Jordi Hidalgo Rentero, Javier Medina 
Ruiz, Roger Moragas Quesada, Moisés Salazar Santos, Yésica Torres 
Cabezas i Ismael Varón Ábalos fins el dia 31 de desembre de 2012. 
 
SEGON. El cost d’aquestes pròrrogues anirà a càrrec del capítol I del 
Pressupost municipal vigent. El cost brut és de 32.746,86€ i el cost de la 
Seguretat Social és de 11.461,40€. 
 
TERCER.  El present Decret s’haurà de ratificar pel Ple de la Corporació.” 
 
 
ALCALDESSA 
 
Gràcies, senyor secretari.  Senyor Gargallo. 
 
MIQUEL ÀNGEL GARGALLO 
 
Sí, gràcies alcaldessa.  En tot cas, i per ratificar el Decret que ja en tot cas es 
va comentar en la Comissió, i d’acord amb l’informe efectuat pel cap de la 
Policia, que va manifestar la necessitat de mantenir aquests nomenaments 
interins fins al 31 de desembre, amb caràcter urgent i excepcional, d’acord amb 
lo que era l’articulat del 20/2011 en matèria de contractació. Atès que a la 
nostra ciutat en aquest trimestre s’han celebrat esdeveniments com el FIMPT, 
la Cursa popular, l’Special Olympics i la Triatló, i la Fira, la Xatonada popular i 
les eleccions autonòmiques durant el mes de novembre, i la Mitja Marató i la 
campanya de Nadal del 2012.  Per tant, vam entendre que realment voler 
modificar fins al 30 del 12 aquestes 6 persones, segons els criteris en tot cas 
adoptats pel cap de la Policia.  Moltes gràcies. 
 
ALCALDESSA 
 
Gràcies, senyor Gargallo.  Alguna paraula?  Sí, senyor Arrufat. 
 
QUIM ARRUFAT 
 
No, només comentar... una mica reproduir aquí al Ple el comentari que ja vam 
fer a la Comissió, que és un plantejament que ja es va repetir l’any passat, que 
són contractacions temporals per a l’estiu, que reforcen el servei de la Policia 
local en el que s’entén com un dèficit de personal al servei de la Policia loca, i 
per tant... i que llavors, com que la contractació està justificada, no es pot 
contractar normalment des de fa dos anys a les administracions públiques 
municipals, o des de fa un any, i ja està justificada doncs per la temporalitat o 
perquè és una estació amb unes característiques especials, sí que es permet 



 

una pròrroga i llavors es contracta aquesta gent sis mesos, com es va fer l’any 
passat.  Llavors s’agafa la mateixa gent perquè no hi hagi... perquè ja estan 
formades, ja han passat per l’Escola de Policia, etc.  I es produeix una situació 
certament inquietant, no?, que és que es contracta aquests sis agents interins 
sis mesos, tres més pròrroga de tres, se’n van sis mesos al carrer, es 
contracten sis mesos més, al gener aniran al carrer, i és probable que si 
podem repetir l’operació, a l’estiu es tornin a agafar els sis mateixos, i llavors 
bàsicament es genera una situació en què hi ha treballadors que fan funció 
pública i que es contracten sis mesos sí i sis mesos no, i els altres sis mesos 
s’han de buscar d’alguna manera la vida, no?  I és només per posar de relleu 
que és una situació força irregular i que bueno, no sé si es generalitzarà en els 
propers anys de crisi o no, però en tot cas que és bastant greu.  
 
ALCALDESSA 
 
Sí, gràcies senyor Arrufat.  Tal com ja vam comentar també a la Comisió, som 
conscients d’aquest fet i creiem que hem de tenir en compte que no deixa de 
ser certament l’opció més correcta de tenir contractades aquestes persones.  
En tot cas de fet s’ha fet aquesta pròrroga fins a final d’any i haurem de veure 
com solucionem aquesta situació de cara a l’any que ve.  Haurem de veure 
quina legislació és vigent en aquell moment, de quines eines disposem perquè 
aquesta situació, que és una miqueta inestable, es pugui solucionar.  Des del 
govern en som conscients i buscarem la solució. 
 
Per tant, el que s’hauria de fer és ratificar aquest nomenament i per tant: vots a 
favor?... entenc que voten a favor?  Vots en contra? Abstencions?  S’aprova 
amb els vots a favor de tots els grups i l’abstenció de la Candidatura d’Unitat 
Popular. 
 
Es vota la proposta, la qual s’aprova amb el resultat següent: 
 
  Vots a favor: CIU (8), PSC (7), PP (3) i ICV (2) = 20 VOTS 
  Abstencions: CUP = 3 VOTS 
 
 

   6.   SERVEIS A LES PERSONES. RATIFICACIÓ DE L’ACORD DE LA 
JUNTA DE GOVERN LOCAL DE 9.10.2012, DE SOL·LICITUD DE 
SUBVENCIÓ AL MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD 
SOCIAL PER AL PROGRAMA VNG PLURAL. PROGRAMA DE 
GESTIÓ DE LA DIVERSITAT RELIGIOSA I CULTURAL DE 
VILANOVA I LA GELTRÚ. 

 
El secretari llegeix la part dispositiva de l’acord següent: 
 



 

I. Atès que a la Junta de Govern Local del dia 9 d’octubre de 2012 es va 
prendre entre altres, l’acord de sol.licitar al Ministerio de Empleo y Seguridad 
Social una subvenció pel programa VNG Plural. Programa de Gestió de la 
Diversitat Religiosa i Cultural de Vilanova i la Geltrú. 
 
II. Atès que en el punt quart de l’esmentat acord hi ha el mandat que ha de ser 
ratificat pel Ple municipal. 
 
III. Es proposa al Ple de la corporació l’adopció del següent  
 

ACORD 
 
“Ratificar l’acord pres per la Junta de Govern Local del dia 9 d’octubre de 2012, 
que en la seva literalitat diu: 
 
PRIMER. Aprovar la sol·licitud de subvenció al Ministerio de Empleo y 
Seguridad Social per al programa VNG Plural. Programa de gestió de la 
diversitat religiosa i cultural de Vilanova i la Geltrú (VNG Plural. Programa de 
gestión de la diversidad religiosa y cultural de Vilanova i la Geltrú), promogut 
per aquest Ajuntament, per un import de 70.000 € (subvenció sol·licitada), i 
amb un cofinançament per part de l’Ajuntament de 39.430,63 €, que representa 
un 36,03 % de cofinançament. 
  
SEGON. Compromís d’habilitació de crèdit suficient en el pressupost d’aquesta 
entitat local en l’exercici 2013, per la quantitat de 39.430,63 €, per finançar el 
desenvolupament del programa pel qual es sol·licita la subvenció. 
 
TERCER. Autoritzar l’alcaldessa per a la signatura de la documentació que 
sigui necessària per a la formalització d’aquest acord. 
 
QUART. Ratificar aquest acord en la propera sessió del Ple municipal.” 
 
 
ALCALDESSA 
 
Molt bé, gràcies senyor secretari.  Aquest és un programa, es demana una 
subvenció per a un programa de gestió de la diversitat religiosa i cultural a 
Vilanova i la Geltrú.  L’objectiu d’aquest programa és treballar la sensibilització 
al voltant de la diversitat religiosa i cultural.  És un programa que té un cost 
total de 109.000 euros.  La subvenció sol·licitada són 70.000 i el cofinançament 
per part de l’Ajuntament de 39.430 euros, gairebé tot és cost de personal 
municipal.  Per tant, creiem que és important optar a la possibilitat, presentar, 
demanar aquesta subvenció i, com he explicat, la part de cofinançament de 
l’Ajuntament es cobreix pràcticament amb personal municipal.   



 

 
Paraules?  Senyor Arrufat. 
 
QUIM ARRUFAT 
 
No només és important demanar-la, és important que existeixi aquest 
programa.  I ho vam veure a més a més quan va sorgir fa uns mesos una certa 
polèmica de poca volada, però al voltant de la construcció o no d’un temple 
d’una religió concreta al barri del Molí de Vent, i ho vam veure perquè continua 
i persisteix a la nostra societat, i és normal que hi persisteixi i continuï, la por a 
la diferència, la por a l’estrany, la gestió de la diversitat, dels drets i els espais 
on s’han d’ubicar cadascuna de les creences, de les idees, etc., i especialment 
en temps de crisi, en temps d’escassetat de recursos i per tant d’enveja cap al 
veí o de determinades passions que corren per dins de la societat.  En 
moments de crisi és important mantenir un treball municipal per garantir aquest 
diàleg, per garantir aquesta convivència i per garantir i sobretot trencar les 
barreres del desconeixement.  Per tant, es demani o no és important, i 
òbviament si ve per subvenció, donada l’escassetat de recursos municipals, 
doncs molt millor. 
 
ALCALDESSA 
 
Molt bé, gràcies senyor Arrufat.  Per tant, si no hi ha més paraules, passem a 
la votació.  Vots a favor?  S’aprova per unanimitat. 
 
Es vota la proposta, la qual s’aprova per unanimitat dels presents. 
 

 
    7.  SERVEIS A LES PERSONES. RATIFICACIÓ DEL DECRET 

D’APROVACIÓ DEL SORTEIG DELS MEMBRES DE LES MESES 
ELECTORALS A LES ELECCIONS AL PARLAMENT DE 
CATALUNYA. 

 
El secretari llegeix la part resolutiva del Decret que es proposa ratificar: 
 
Es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció de l’acord següent: 
 
“RATIFICAR el Decret de l’alcaldessa de data 5 de novembre de 2012, el qual 
es transcriu literalment a continuació:    
 
Identificació de l’expedient 
Núm.exp.: 000090/2012-EST 
 
Relació de fets 
 



 

Atès que en data 2 d’octubre de 2012, s’ha publicat al Diari Oficial de la 
Generalitat de Catalunya el Decret 104/2012, de convocatòria d’eleccions al 
Parlament de Catalunya i de la seva dissolució. 
 
Atès que en el Decret de convocatòria d’eleccions i en la seva Disposició 
addicional, es disposa que les eleccions es regiran pel que estableixen l’article 
56 i la disposició transitòria segona de l’Estatut d’autonomia de Catalunya, que 
manté en vigor la disposició transitòria quarta de l’Estatut d’autonomia de 
Catalunya de 1979; per les normes corresponents de la Llei orgànica 5/1985, 
de 19 de juny del règim electoral general,modificada per la Llei orgànica 
2/2011del 28 de gener ;pel Decret de normes complementàries d’aquestes 
eleccions, i per les altres disposicions legals d’aplicació en aquest procés 
electoral.  
 
Fonaments de dret 
 
Atès que els articles 26 i 27 i 101.2 de la Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, 
modificats per la Llei orgànica 2/2011del 28 de gener disposen que la formació 
de les meses electorals es competència dels Ajuntaments, sota la supervisió 
de les Juntes Electorals de Zona . I per donar compliment al que disposen els 
esmentats articles, i la doctrina de la JUNTA ELECTORAL CENTRAL en 
relació a la designació dels membres de les meses electorals pel ple de la 
corporació.  
 
Per tot això,  RESOLC: 
 
“PRIMER. Aprovar el resultat del sorteig públic celebrat el dia 29 d’octubre de 
2012 a les 12 hores en aquest Ajuntament, de nomenaments de membres de 
les meses electorals indicats a continuació: 
 
 Districte 1 Secció 1 Mesa A 

 PRESIDENT/A ANA GARCIA GUXENS 
  
 1r. VOCAL RAMIRO GARCIA GARCIA 
  
 2n. VOCAL M PIEDAD CLAVERIA ASENSIO 
  
 PRESIDENT/A 1r. SUPLENT JOSEP ALEMANY FONTANALS 
  
 PRESIDENT/A 2n. SUPLENT FRANCISCO JAVIER ARAÑO MARTINEZ 
  
 1r. VOCAL 1r. SUPLENT IRENE GARCIA AMADOR 
  
 1r. VOCAL 2n. SUPLENT LUISA GRANADOS SERRANO 
  
 2n. VOCAL 1r. SUPLENT MARNEE ROSE BENFIELD SHAMMON 
  
 2n. VOCAL 2n. SUPLENT M TERESA FENERO CEBRIAN 
 
  



 

 Districte 1 Secció 1 Mesa B 

 PRESIDENT/A TANIA MARTINEZ BAÑON 
  
 1r. VOCAL YOLANDA MONTESINOS EGUIGUREN 
  
 2n. VOCAL JORGE OSORIO GONZALEZ 
  
 PRESIDENT/A 1r. SUPLENT GRACIA NUÑEZ LARA 
  
 PRESIDENT/A 2n. SUPLENT RAQUEL RIBERA PEREZ 
  
 1r. VOCAL 1r. SUPLENT M BELEN SANZ CID 
  
 1r. VOCAL 2n. SUPLENT JAVIER SANCHEZ TORRES 
  
 2n. VOCAL 1r. SUPLENT JOSE MARIA PUJOL BLASCO 
  
 2n. VOCAL 2n. SUPLENT SANDRA MARTINEZ GALLARDO 
  

 Districte 1 Secció 2 Mesa U 

 PRESIDENT/A JOAQUIN JOSE PARADAS GALINDO 
  
 1r. VOCAL ANA PELEGRIN RAMOS 
  
 2n. VOCAL XAVIER LLAMBRICH BRULL 
  
 PRESIDENT/A 1r. SUPLENT ARACELI MARTINEZ SANCHEZ 
  
 PRESIDENT/A 2n. SUPLENT MARIA CARMEN SANCHEZ BALLESTER 
  
 1r. VOCAL 1r. SUPLENT RAMON BENITO BORT 
  
 1r. VOCAL 2n. SUPLENT YASMINA BOUAKAZ JANSANA 
  
 2n. VOCAL 1r. SUPLENT SILVIA LOPEZ LLAMBRICH 
  
 2n. VOCAL 2n. SUPLENT LLUIS FARRE FERNANDEZ MERA 
  

 Districte 1 Secció 3 Mesa A 

 PRESIDENT/A MIRIAM ARENAS ROMERO 
  
 1r. VOCAL JORDI AMO FERRER 
  
 2n. VOCAL FERNANDO FERRER MARGALET 
  
 PRESIDENT/A 1r. SUPLENT ADELA BERRAL CORTES 
  
 PRESIDENT/A 2n. SUPLENT MANUELA CIDONCHA SESMA 
  
 1r. VOCAL 1r. SUPLENT PURIFICACION FERNANDEZ MUÑOZ 
  
 1r. VOCAL 2n. SUPLENT ISABEL GARRIDO REYES 
  
 2n. VOCAL 1r. SUPLENT JORDI FRANCOS GARCIA 
  
 2n. VOCAL 2n. SUPLENT ENRIC FERRER ROVIRA 
  

 Districte 1 Secció 3 Mesa B 



 

 PRESIDENT/A JOSE MARIA SERRA ALIAS 
  
 1r. VOCAL JUAN MERTEL MORILLO 
  
 2n. VOCAL JUAN RUIZ SANFULGENCIO 
  
 PRESIDENT/A 1r. SUPLENT JOSE MIGUEL MARTINEZ MENA 
  
 PRESIDENT/A 2n. SUPLENT JULIA VISCARRI EGIDO 
  
 1r. VOCAL 1r. SUPLENT GERARD ROMERO GALINDO 
  
 1r. VOCAL 2n. SUPLENT JAUME PALMERO AMELL 
  
 2n. VOCAL 1r. SUPLENT GRACIA PINTO ARJONA 
  
 2n. VOCAL 2n. SUPLENT ALICIA MORTE TESAN 
  

 Districte 1 Secció 4 Mesa U 

 PRESIDENT/A MONTSERRAT XUFRE PASCUAL 
  
 1r. VOCAL MARIA NUBIA VILLADA ESPINOSA 
  
 2n. VOCAL JOAQUIN CARBO EGGELMEIJER 
  
 PRESIDENT/A 1r. SUPLENT ANGELICA PILAR MAÑE ROJAS 
  
 PRESIDENT/A 2n. SUPLENT JOSE ANTONIO JUNCOSA LLORENTE 
  
 1r. VOCAL 1r. SUPLENT ISIDORA PEDRA GIL 
  
 1r. VOCAL 2n. SUPLENT YAIZA GALIMANY CASTILLA 
  
 2n. VOCAL 1r. SUPLENT JOSE ANTON GRIFOLS GRIFOLS 
  
 2n. VOCAL 2n. SUPLENT ANTONIO CASANOVA BOSCH 
  

 Districte 1 Secció 5 Mesa U 

 PRESIDENT/A MARTA SAN NICOLAS PASTO 
  
 1r. VOCAL PAZ GALVEZ DURAN 
  
 2n. VOCAL JONATHAN MORAL GUERRERO 
  
 PRESIDENT/A 1r. SUPLENT MARIA TERESA CARBONELL CALVET 
  
 PRESIDENT/A 2n. SUPLENT XAVIER SOLER PASCUAL 
  
 1r. VOCAL 1r. SUPLENT FELIX JAVIER MATAMALA MIGUEL DE 
  
 1r. VOCAL 2n. SUPLENT SERGIO SANCHEZ GARCIA 
  
 2n. VOCAL 1r. SUPLENT M JOSE MORALES GARCIA 
  
 2n. VOCAL 2n. SUPLENT JOSEFINA ROCA CARQUES 

  
 

 Districte 1 Secció 6 Mesa A 
 



 

 PRESIDENT/A PAULINO CUBILLO MARTIN 
 
 1r. VOCAL MARIA CABA PASCUAL 
  
 2n. VOCAL ALEXANDRE IVERN ALBAREDA 
  
 PRESIDENT/A 1r. SUPLENT DOLORES HERNANDEZ HERNANDEZ 
  
 PRESIDENT/A 2n. SUPLENT CARLOS DIAZ GIMENEZ 
  
 1r. VOCAL 1r. SUPLENT SILVIA GINES GARCIA 
  
 1r. VOCAL 2n. SUPLENT ANNA CECILIA I JACOBSEN MARTINEZ 
  
 2n. VOCAL 1r. SUPLENT SANDRA BATET VAZQUEZ 
  
 2n. VOCAL 2n. SUPLENT SILVIA GARCIA SAAVEDRA 
  

 Districte 1 Secció 6 Mesa B 

 PRESIDENT/A CRISTINA MARTINEZ PARDO 
  
 1r. VOCAL MARIO PEREZ JULVE 
  
 2n. VOCAL VICTOR HUGO OSORIO RUIZ 
  
 PRESIDENT/A 1r. SUPLENT JUAN QUESADA PEREZ 
  
 PRESIDENT/A 2n. SUPLENT LUCAS VAZQUEZ PONCES 
  
 1r. VOCAL 1r. SUPLENT DAVID MARIN OREJUELA 
  
 1r. VOCAL 2n. SUPLENT VICTORIA VELA MARTINEZ 
  
 2n. VOCAL 1r. SUPLENT JOSE VALERO NICOLAS 
  
 2n. VOCAL 2n. SUPLENT GERARD SOLER MORENO 
  

 Districte 1 Secció 7 Mesa A 

 PRESIDENT/A SONIA GUARCH PORRO 
  
 1r. VOCAL M JOSE ALBERICH GONZALEZ 
  
 2n. VOCAL NURIA GARRIDO BERMEJO 
  
 PRESIDENT/A 1r. SUPLENT MATIAS GUERRERO VALERO 
  
 PRESIDENT/A 2n. SUPLENT FERNANDO ESCRIBANO ROYO 
  
 1r. VOCAL 1r. SUPLENT IRENE EMILIA CRISTOFOL MORA 
  
 1r. VOCAL 2n. SUPLENT BELEN FERNANDEZ DIAZ 
  
 2n. VOCAL 1r. SUPLENT DANIEL GONZALEZ MARTINEZ 
  
 2n. VOCAL 2n. SUPLENT PABLO IVAN GUYET ANGELICA 

 

 Districte 1 Secció 7 Mesa B 

 PRESIDENT/A SONIA MERINO SANCHEZ 
  



 

 1r. VOCAL AGATA MARTINEZ MATEO 
  
 2n. VOCAL MERCEDES LOPEZ FRANCOS SANZ 
  
 PRESIDENT/A 1r. SUPLENT JULIA MASIP GRIFELL 
  
 PRESIDENT/A 2n. SUPLENT JESUS JOSE PADIAL PADIAL 
  
 1r. VOCAL 1r. SUPLENT RAMIRO VALLS BONET 
  
 1r. VOCAL 2n. SUPLENT MIGUEL RIO DEL MARTINEZ 
  
 2n. VOCAL 1r. SUPLENT MARIA LUISA MUSTIENES LOPEZ 
  
 2n. VOCAL 2n. SUPLENT CATHERINE WANDA LEON SERRANO 

  

 Districte 1 Secció 8 Mesa A 

 PRESIDENT/A ANGELA ARAUJO MARTINEZ 
  
 1r. VOCAL ANTONIO JIMENEZ CARRILLO 
  
 2n. VOCAL AMADOR CODINA SANCHO 
  
 PRESIDENT/A 1r. SUPLENT CARME BAGES NOGUES 
  
 PRESIDENT/A 2n. SUPLENT AGUSTIN ISABEL FERNANDEZ 
  
 1r. VOCAL 1r. SUPLENT CARMEN BARRIOS MARTOS 
  
 1r. VOCAL 2n. SUPLENT ANNA GATELL CARBO 
  
 2n. VOCAL 1r. SUPLENT JAUME CARTRO BELLOT 
  
 2n. VOCAL 2n. SUPLENT JOSE MANUEL GONZALEZ CARRERA 
  

 Districte 1 Secció 8 Mesa B 

 PRESIDENT/A ANTONIO MOSQUERO GORDILLO 
  
 1r. VOCAL CARMEN MORENO MELGAR 
  
 2n. VOCAL MARIA DEL CARMEN ROIG MOURON 
  
 PRESIDENT/A 1r. SUPLENT CARLOS PERALES FERNANDEZ 
  
 PRESIDENT/A 2n. SUPLENT VERONICA MOLINA NIZA 
  
 1r. VOCAL 1r. SUPLENT M ANGELES TREPAT VILA 
  
 1r. VOCAL 2n. SUPLENT RUBEN MILIAN FERNANDEZ 
  
 2n. VOCAL 1r. SUPLENT ANTONIO MARTINEZ CABRERA 
  
 2n. VOCAL 2n. SUPLENT JOAN MANUEL LLEIXA SUBIRATS 
  

 Districte 1 Secció 9 Mesa A 

 PRESIDENT/A M CARMEN CABEZAS MUÑOZ 
  
 1r. VOCAL LLUIS GAMBAU LATORRE 
  



 

 2n. VOCAL ARCADIO ALBERT ALVAREZ GONZALEZ 
  
 PRESIDENT/A 1r. SUPLENT M GLORIA GARDE ALONSO 
  
 PRESIDENT/A 2n. SUPLENT EFREN AGUILERA NAVARRO 
  
 1r. VOCAL 1r. SUPLENT M DOLORES ENCISO TORRES 
  
 1r. VOCAL 2n. SUPLENT RAFAEL GONZALEZ DE LA ALEJA POZUELO 
  
 2n. VOCAL 1r. SUPLENT JUANA FRANCE FLORES FLORES 
  
 2n. VOCAL 2n. SUPLENT CONCEPCION CANO CAÑADILLAS 

  

 Districte 1 Secció 9 Mesa B 

 PRESIDENT/A GABRIEL ROVIRA BERTRAN 
  
 1r. VOCAL RAMON QUINTANA ROSET 
  
 2n. VOCAL PETRA SANCHEZ MORA 
  
 PRESIDENT/A 1r. SUPLENT ANTONIO JOSE SANCHEZ TORRES 
  
 PRESIDENT/A 2n. SUPLENT ALBERTO MORALES CABEZAS 
  
 1r. VOCAL 1r. SUPLENT ISABEL SANCHEZ CABALLERO 
  
 1r. VOCAL 2n. SUPLENT FRANCISCA MARTINEZ FERNANDEZ 
  
 2n. VOCAL 1r. SUPLENT ROGER SEGARRA ARTIGAS 
  
 2n. VOCAL 2n. SUPLENT DOLORES SERRANO MORILLAS 
 

 Districte 1 Secció 10 Mesa A 

 PRESIDENT/A PILAR ESPIN VALERA 
  
 1r. VOCAL FRANCISCA CORTES ORTEGA 
  
 2n. VOCAL PATROCINIO ESPEJO COCA 
  
 PRESIDENT/A 1r. SUPLENT PILAR JULIA BOLDU 
  
 PRESIDENT/A 2n. SUPLENT JOSEFA FIGUERAS PLANAS 
  
 1r. VOCAL 1r. SUPLENT FREDDY RUBEN BUITRON BENITEZ 
  
 1r. VOCAL 2n. SUPLENT EDUARDO CAÑADILLAS BUSTOS 
  
 2n. VOCAL 1r. SUPLENT TERESA ASENSIO MARTINEZ 
  
 2n. VOCAL 2n. SUPLENT EDISON STALIN BUSTAMANTE VINTIMILLA 
  

 Districte 1 Secció 10 Mesa B 

 PRESIDENT/A IGNASI PARERA FERRER 
  
 1r. VOCAL JOSE PAGES BENAGES 
  
 2n. VOCAL EVA MARIA PATON IRIMIA 
  



 

 PRESIDENT/A 1r. SUPLENT PAU MANUEL NAVARRO SERRANO 
  
 PRESIDENT/A 2n. SUPLENT GERARD MARTINEZ GORBIG 
  
 1r. VOCAL 1r. SUPLENT MANUEL PABLO MARTI SEGURA 
  
 1r. VOCAL 2n. SUPLENT CARLOS RAMIREZ MOLINA 
  
 2n. VOCAL 1r. SUPLENT CARMEN VIGARA LOPEZ 
  
 2n. VOCAL 2n. SUPLENT JOSE ANTONIO MUÑOZ MARTINEZ 
  

 Districte 1 Secció 11 Mesa A 

 PRESIDENT/A JOSE ADAN PEREZ 
  
 1r. VOCAL WILLIAM JOSE CHICA CELY 
  
 2n. VOCAL KARINA LORENA GOMEZ BARRACHINA 
  
 PRESIDENT/A 1r. SUPLENT MARIA BAIGES BAU 
  
 PRESIDENT/A 2n. SUPLENT M LUISA CLEMENTE AREVALO 
  
 1r. VOCAL 1r. SUPLENT ISABEL JURADO MARTINEZ 
  
 1r. VOCAL 2n. SUPLENT LAURA BARRERA BRUNA 
  
 2n. VOCAL 1r. SUPLENT ANTONIO AVILA MARTINEZ 
  
 2n. VOCAL 2n. SUPLENT SONIA ESTEVE GIL 

 

 Districte 1 Secció 11 Mesa B 
  

 PRESIDENT/A VANESA MANZANO SANTOS 
  
 1r. VOCAL NICASIO MARTIN FAJARDO 
  
 2n. VOCAL SUSANA ORTEGA RUBIO 
  
 PRESIDENT/A 1r. SUPLENT ANTONIO RAFAEL MORILLA RAMOS 
  
 PRESIDENT/A 2n. SUPLENT IVAN ROLDAN ROMERO 
  
 1r. VOCAL 1r. SUPLENT MANUEL PARDO ALCARAZ 
  
 1r. VOCAL 2n. SUPLENT ALEJANDRO SANDRO TOBAR PEREZ 
  
 2n. VOCAL 1r. SUPLENT NICOLAS OSCAR PITTON DENEGRI 
  
 2n. VOCAL 2n. SUPLENT PEDRO OLIVER RUBIO 
  

 Districte 2 Secció 1 Mesa A 

 PRESIDENT/A PEDRO MANUEL FERNANDEZ PAZOS 
  
 1r. VOCAL MARTA BENITO RUIZ 
  
 2n. VOCAL MARIA ANGELES ATOCHE REYES 
  
 PRESIDENT/A 1r. SUPLENT JOAN ALEGRET SOLER 



 

  
 PRESIDENT/A 2n. SUPLENT MARIA FERNANDEZ ARNEJO 
  
 1r. VOCAL 1r. SUPLENT SANDRA CLARK NICOLAS 
  
 1r. VOCAL 2n. SUPLENT MERCE DUCH GARCIA 
  
 2n. VOCAL 1r. SUPLENT VIRGINIA CAPDEVILA BELMONTE 
  
 2n. VOCAL 2n. SUPLENT ORIOL CALVET ALES 
 

 Districte 2 Secció 1 Mesa B 

 PRESIDENT/A MILAGROS ILLA MONTESINOS 
  
 1r. VOCAL ISABEL BELEN NUÑEZ MOYA 
  
 2n. VOCAL GEMMA NICOLAU MONTERO 
  
 PRESIDENT/A 1r. SUPLENT MARIA ELIA HOYUELA ALONSO 
  
 PRESIDENT/A 2n. SUPLENT GRANT HERNANDEZ MABE 
  
 1r. VOCAL 1r. SUPLENT GLORIA GONZALEZ SILLERO 
  
 1r. VOCAL 2n. SUPLENT ILDEFONSO GOMEZ ROSO 
  
 2n. VOCAL 1r. SUPLENT ILDEFONSA GIRON MEDINA 
  
 2n. VOCAL 2n. SUPLENT MARTA GONZALEZ RENDO 

  

 Districte 2 Secció 1 Mesa C 

 PRESIDENT/A CAROLINA SERRANO VELASCO 
  
 1r. VOCAL DAVID PARDO VERJANO 
  
 2n. VOCAL MONTSERRAT ROIG RASPALL 
  
 PRESIDENT/A 1r. SUPLENT ALEJANDRA PEÑARROYA OLIVES 
  
 PRESIDENT/A 2n. SUPLENT M DOLORES SANCHEZ ALCALA 
  
 1r. VOCAL 1r. SUPLENT M MERCE ROCA FERRER 
  
 1r. VOCAL 2n. SUPLENT ELISABETH SOLER PONS 
  
 2n. VOCAL 1r. SUPLENT AMADEO VALLEJO SAFRANEK 
  
 2n. VOCAL 2n. SUPLENT JOSEFA SALADRIGAS MONTANE 
  

 Districte 2 Secció 2 Mesa A 

 PRESIDENT/A MARIA JOSE BERTOLIN GUARDIOLA 
  
 1r. VOCAL MARIA JOSE JURADO AGUILAR 
  
 2n. VOCAL DANIEL EGIDO PAMPIN 
  
 PRESIDENT/A 1r. SUPLENT EDUARDO BARRERA VILAR 
  
 PRESIDENT/A 2n. SUPLENT HUGO ALBERTO FERNANDEZ RODRIGUEZ 



 

  
 1r. VOCAL 1r. SUPLENT RAFAEL GONZALEZ ESCUDE 
  
 1r. VOCAL 2n. SUPLENT LETICIA JIMENEZ PLATA 
  
 2n. VOCAL 1r. SUPLENT ANNA ESQUIU PUJOL 
  
 2n. VOCAL 2n. SUPLENT LAURA CABRERA NICOLAS 
  

 Districte 2 Secció 2 Mesa B 

 PRESIDENT/A JOSEFA TOMAS BELTRAN 
  
 1r. VOCAL ROSA MARIA ROSES GONZALEZ 
  
 2n. VOCAL PEDRO SOLDEVILA PIÑOL 
  
 PRESIDENT/A 1r. SUPLENT CECIBEL PAQUITA RAMOS ORELLANA 
  
 PRESIDENT/A 2n. SUPLENT M LOURDES REDONDO DOMINGO 
  
 1r. VOCAL 1r. SUPLENT MARIA SOLER GUARDIOLA 
  
 1r. VOCAL 2n. SUPLENT ELSA MARTINEZ CARRILLO 
  
 2n. VOCAL 1r. SUPLENT ROSA MARIA LUQUE CARBONELL 
  
 2n. VOCAL 2n. SUPLENT SILVIA MARGARITA PAZOS GOMEZ 
  

 Districte 2 Secció 3 Mesa U 

 PRESIDENT/A ISABEL FRANCO CONTRERAS 
  
 1r. VOCAL SARA GASCON PRATS 
  
 2n. VOCAL ALBA GARCIA LOZANO 
  
 PRESIDENT/A 1r. SUPLENT JOSE MANUEL PASTOR SANTOS 
  
 PRESIDENT/A 2n. SUPLENT LETICIA BARBERO ARILLA 
  
 1r. VOCAL 1r. SUPLENT DANIEL CARBONELL CASCALES 
  
 1r. VOCAL 2n. SUPLENT DAMIAN CORDERO ESCOLAR 
  
 2n. VOCAL 1r. SUPLENT SARA LOPEZ PERIS 
  
 2n. VOCAL 2n. SUPLENT ANGEL PASTOR VALADES 
 

 Districte 2 Secció 4 Mesa A 

 PRESIDENT/A PEDRO FERNANDEZ LOPEZ 
  
 1r. VOCAL FLOR DE MARIA ANDRES ROLDAN 
  
 2n. VOCAL EDUARDO ALVAREZ ESTEPA 
  
 PRESIDENT/A 1r. SUPLENT DAVID ALMIRALL LLAMBRICH 
  
 PRESIDENT/A 2n. SUPLENT NURIA FARRE URPI 
  
 1r. VOCAL 1r. SUPLENT TRINIDAD FERRE PIQUE 



 

  
 1r. VOCAL 2n. SUPLENT ORLANDO ISAAC ENCISO ROMERO 
  
 2n. VOCAL 1r. SUPLENT ISABEL MERCEDES CEBALLOS ARELLANO 
  
 2n. VOCAL 2n. SUPLENT MANUEL GARCIA NAVARRETE  
 

 Districte 2 Secció 4 Mesa B 

 PRESIDENT/A FRANCISCO RIGOL PEREZ  
  
 1r. VOCAL EVA TERESA MONTERO BORONAT 
  
 2n. VOCAL M CARMEN LILLO FONT  
  
 PRESIDENT/A 1r. SUPLENT TERESA PIÑOL MOSEGUI  
  
 PRESIDENT/A 2n. SUPLENT JOSE MARIA MARTORELL MASO 
  
 1r. VOCAL 1r. SUPLENT FRANCISCO YERGA VALLECILLOS 
  
 1r. VOCAL 2n. SUPLENT CARLOS ALFONSO SOTO TECEDOR 
  
 2n. VOCAL 1r. SUPLENT SALUSTIANO SANTAMARIA IZQUIERDO 
  
 2n. VOCAL 2n. SUPLENT JOSEP SELLARES MESTRE  

  

 Districte 2 Secció 5 Mesa U 

 PRESIDENT/A JESUS CARRILLO LOPEZ  
  
 1r. VOCAL MANUEL JOSE MONJE ORTEGA  
  
 2n. VOCAL MANUEL TENA DE MUÑOZ  
  
 PRESIDENT/A 1r. SUPLENT PALMIRA MARIMON ESTEVE  
  
 PRESIDENT/A 2n. SUPLENT ANGEL PAREDES FERNANDEZ  
  
 1r. VOCAL 1r. SUPLENT SANTIAGO NIETO PAREJO  
  
 1r. VOCAL 2n. SUPLENT EDGAR TENA DE JADORMEO  
  
 2n. VOCAL 1r. SUPLENT YOLANDA VELASCO DOMINGUEZ 
  
 2n. VOCAL 2n. SUPLENT MONTSERRAT ALSINA HIPOLITO 

 

 Districte 2 Secció 6 Mesa A 

 PRESIDENT/A DIEGO ESCALANTE RODRIGUEZ 
  
 1r. VOCAL ENCARNACION ARJONA RIVAS  
  
 2n. VOCAL JUAN CAPDET CASANOVAS  
  
 PRESIDENT/A 1r. SUPLENT MARC FERNANDEZ ALSINA  
  
 PRESIDENT/A 2n. SUPLENT CARMELO FERNANDEZ MORALES 
  
 1r. VOCAL 1r. SUPLENT SEBASTIAN FERREIRO JIMENEZ 
  



 

 1r. VOCAL 2n. SUPLENT VICENTE CAPDEVILA PAEZ  
  
 2n. VOCAL 1r. SUPLENT TERESITA DEL NIÑO JE AMAT SANCHEZ 
  
 2n. VOCAL 2n. SUPLENT ASCENSION GUERRERO RAMOS 
 

 Districte 2 Secció 6 Mesa B 

 PRESIDENT/A M ROSA VALLESPI VIDAL  
  
 1r. VOCAL ALFONSO PEREZ DIAZ  
  
 2n. VOCAL MARIA MARTINEZ ALVAREZ  
  
 PRESIDENT/A 1r. SUPLENT LIDIA RODRIGUEZ MARIN  
  
 PRESIDENT/A 2n. SUPLENT MARIA ALMUDENA MARQUINA GARROTE 
  
 1r. VOCAL 1r. SUPLENT RAMON VALLDOSERA CASANY  
  
 1r. VOCAL 2n. SUPLENT JOSE ROSELL PIQUER  
  
 2n. VOCAL 1r. SUPLENT MONTSERRAT MARONDA CASTELLNOU 
  
 2n. VOCAL 2n. SUPLENT RAUL VAZQUEZ OLIVAN  
  

 Districte 2 Secció 7 Mesa A 

 PRESIDENT/A CARMEN GONZALEZ MIGUEL DE 
  
 1r. VOCAL SUSANA FERNANDEZ JORGE  
  
 2n. VOCAL SERGIO CAPDET TENA DE  
  
 PRESIDENT/A 1r. SUPLENT FRANCISCO GARCIA RODRIGUEZ 
  
 PRESIDENT/A 2n. SUPLENT M CARMEN GERVASIO GAZULLA 
  
 1r. VOCAL 1r. SUPLENT M FRANCISCA GARCIA MOMBLAN 
  
 1r. VOCAL 2n. SUPLENT LLUIS GUERRERO VILARNAU  
  
 2n. VOCAL 1r. SUPLENT ROBERTO BRU GUIRAU  
  
 2n. VOCAL 2n. SUPLENT DIANA GUZMAN DE CAPDET  
  

 Districte 2 Secció 7 Mesa B 

 PRESIDENT/A ESPERANZA RUIZ RAMOS  
  
 1r. VOCAL JOSE ORIOL MARIN GONZALEZ  
  
 2n. VOCAL RACHID TOUARGUI BRILE  
  
 PRESIDENT/A 1r. SUPLENT ALEJANDRO SEGADOR GARCIA  
  
 PRESIDENT/A 2n. SUPLENT FRANCOISE GABRIELL SLOOVER DE THUYNE  
  VAN 
 1r. VOCAL 1r. SUPLENT ERIC LLAURADO ORTIZ  
  
 1r. VOCAL 2n. SUPLENT MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ RIVERA 
  



 

 2n. VOCAL 1r. SUPLENT EDGAR MARTINEZ LOPEZ  
  
 2n. VOCAL 2n. SUPLENT TERESA MONSECH XIPELL  
  

 Districte 3 Secció 1 Mesa U 

 PRESIDENT/A MILAGROS HENAREJOS BAEZA  
  
 1r. VOCAL M DEL MAR VALVERDE GARCIA  
  
 2n. VOCAL ANTONIO JOSE DIAZ MORA  
  
 PRESIDENT/A 1r. SUPLENT ISIDRO CUNILL SANZ  
  
 PRESIDENT/A 2n. SUPLENT M MERCEDES CABAU VAELLO  
  
 1r. VOCAL 1r. SUPLENT MANUEL MAIRELES ALCALA  
  
 1r. VOCAL 2n. SUPLENT CARLOS RIUS BORDA  
  
 2n. VOCAL 1r. SUPLENT ANASTASIO RUIZ MURILLO  
  
 2n. VOCAL 2n. SUPLENT MIGUEL LLOBERA O'BRIEN  
 

 Districte 3 Secció 2 Mesa U 

 PRESIDENT/A GEMMA PAIÀ TORRENTE  
  
 1r. VOCAL MARTHA PATRICIA ARENAS LARA 
  
 2n. VOCAL CONCEPCION CAZADOR TENDERO 
  
 PRESIDENT/A 1r. SUPLENT CESAR RUBIO GONZALEZ  
  
 PRESIDENT/A 2n. SUPLENT JUAN CURTO SOLE  
  
 1r. VOCAL 1r. SUPLENT RICARDO GARCIA VILANOVA  
  
 1r. VOCAL 2n. SUPLENT FRANCISCO ARROYO ROA  
  
 2n. VOCAL 1r. SUPLENT DANIEL PEINADO GORDON  
  
 2n. VOCAL 2n. SUPLENT MARTI JASANADA MASSANA  
 

 Districte 3 Secció 3 Mesa U 

 PRESIDENT/A MARINA MORENO ALVAREZ  
  
 1r. VOCAL DANIEL RECASENS TENOR  
  
 2n. VOCAL M DOLORES MORENO GARRIDO 
  
 PRESIDENT/A 1r. SUPLENT SILVIA PEIRO ZAMORA  
  
 PRESIDENT/A 2n. SUPLENT CARLES VALLES GUIMERA  
  
 1r. VOCAL 1r. SUPLENT ISABEL SOLABRE SUAREZ  
  
 1r. VOCAL 2n. SUPLENT RUBEN FERNANDEZ OLTRA  
  
 2n. VOCAL 1r. SUPLENT LAURA MONTSERRAT LLAO  
  



 

 2n. VOCAL 2n. SUPLENT OLGA SALDAÑA HONORIO  
 

 Districte 3 Secció 4 Mesa A 

 PRESIDENT/A ISAAC CAZORLA MONTSERRAT  
  
 1r. VOCAL CRISTINA GONZALEZ GONZALEZ 
  
 2n. VOCAL JOSE LUIS CEREZO CORTES  
  
 PRESIDENT/A 1r. SUPLENT ADRIA FERNANDEZ ESPINO  
  
 PRESIDENT/A 2n. SUPLENT BRIAN CORTES BERNAL  
  
 1r. VOCAL 1r. SUPLENT M CARMEN GARCIA CRUZ  
  
 1r. VOCAL 2n. SUPLENT FERRAN COMA MIRALLES  
  
 2n. VOCAL 1r. SUPLENT SILVIA FABRE FABRE  
  
 2n. VOCAL 2n. SUPLENT JOSE ANTONIO AVILA MESA  
 

 Districte 3 Secció 4 Mesa B 

 PRESIDENT/A OSCAR SANCHEZ ARNAL  
  
 1r. VOCAL NATALIA SANCHEZ RODAS  
  
 2n. VOCAL ANDRES MORENO LAGUNA  
  
 PRESIDENT/A 1r. SUPLENT MARIA LAMARCA LLINAS  
  
 PRESIDENT/A 2n. SUPLENT MILAGROS MANZANO RAMIREZ  
  
 1r. VOCAL 1r. SUPLENT JUAN MURILLO ESPINAR  
  
 1r. VOCAL 2n. SUPLENT PATRICIA REY-JOLY RIPOLL  
  
 2n. VOCAL 1r. SUPLENT M DEL MAR ROSA DE LA RUPERTO 
  
 2n. VOCAL 2n. SUPLENT MARIA SAGRARIO MARTINEZ FLOREZ 
 

 Districte 3 Secció 5 Mesa U 

 PRESIDENT/A RAUL FERREIRO HERNAN  
  
 1r. VOCAL FRANCISCA MADRID JIMENEZ  
  
 2n. VOCAL VICTORIANO GARCIA SANCHEZ  
  
 PRESIDENT/A 1r. SUPLENT MARIA ROSA CREMADES MARTINEZ 
  
 PRESIDENT/A 2n. SUPLENT DOLORES MURGA INFANTE  
  
 1r. VOCAL 1r. SUPLENT ANTONIO LORENTE GARCIA  
  
 1r. VOCAL 2n. SUPLENT JOSE ANTONIO MURILLO TORRES 
  
 2n. VOCAL 1r. SUPLENT ANGELA HERRERA ROMERO  
  
 2n. VOCAL 2n. SUPLENT MANUEL RUIZ MARIN  

  



 

 Districte 4 Secció 1 Mesa U 

 PRESIDENT/A JOAN MANUEL CAZORLA GILABERT 
  
 1r. VOCAL VALENTINA VOSKANOVA VARGAS 
  
 2n. VOCAL ANTONIA-JUANA ABELLAN GOMEZ 
  
 PRESIDENT/A 1r. SUPLENT SANTIAGO ARTIGAS ROSICH  
  
 PRESIDENT/A 2n. SUPLENT CRISTINA SOLER DOMENECH  
  
 1r. VOCAL 1r. SUPLENT ANNA BURGUET ARFELIS  
  
 1r. VOCAL 2n. SUPLENT NOEMI GABARRE HERNANDEZ  
  
 2n. VOCAL 1r. SUPLENT MARTA SOLE CARBONELL  
  
 2n. VOCAL 2n. SUPLENT ESTHER FERRER SOCIAS  
  

 Districte 4 Secció 2 Mesa U 

 PRESIDENT/A JAUME PUJOL RAMOS  
  
 1r. VOCAL SALVADOR GARCIA FORTES  
  
 2n. VOCAL FRANCESC MONDEJAR MARTIN  
  
 PRESIDENT/A 1r. SUPLENT ANTONIO BORRELL RONDA  
  
 PRESIDENT/A 2n. SUPLENT MARIA DOLORES CAÑAMERO REQUENA 
  
 1r. VOCAL 1r. SUPLENT MIREIA COLOM BROSSA  
  
 1r. VOCAL 2n. SUPLENT SERGIO AGUSTI MORALES  
  
 2n. VOCAL 1r. SUPLENT GUILLERMO JULIO GOROSTIETA CASILLAS 
  
 2n. VOCAL 2n. SUPLENT CAROLINA CONCEPCION CORTES ALVAREZ 
  

 Districte 4 Secció 3 Mesa U 

 PRESIDENT/A MARIA DEL ROCIO RODRIGUEZ NICOLAS 
  
 1r. VOCAL MARIA LUZ SIERRA JIMENEZ  
  
 2n. VOCAL LUISA MARIA SANDOVAL RODRIGUEZ 
  
 PRESIDENT/A 1r. SUPLENT ENRIQUE LOPEZ MARTINEZ  
  
 PRESIDENT/A 2n. SUPLENT EVA FUSTER BESALDUCH  
  
 1r. VOCAL 1r. SUPLENT FLORENCIO HERNANDEZ CRUZ  
  
 1r. VOCAL 2n. SUPLENT MIGUEL GUADALAJARA MARTIN 
  
 2n. VOCAL 1r. SUPLENT FRANCISCO SIERRA LEBRON  
  
 2n. VOCAL 2n. SUPLENT ISIDORO CALZADO ESPINOSA  
  

 Districte 4 Secció 4 Mesa A 



 

 PRESIDENT/A EVA COMPANY GARCIA  
  
 1r. VOCAL CARLOS GARCIA BARRERA  
  
 2n. VOCAL ABEL GALLEGO CABANILLAS  
  
 PRESIDENT/A 1r. SUPLENT MERCE FORT GARGALLO  
  
 PRESIDENT/A 2n. SUPLENT MARIA ALBARRAL PEREZ  
  
 1r. VOCAL 1r. SUPLENT DAVID CEREZO SERRAT  
  
 1r. VOCAL 2n. SUPLENT MANUEL FERNANDEZ HERNANDO 
  
 2n. VOCAL 1r. SUPLENT ABEL GONZALEZ JIMENEZ  
  
 2n. VOCAL 2n. SUPLENT JORDI ALCAZAR SANCHEZ  
  

 Districte 4 Secció 4 Mesa B 

 PRESIDENT/A JAIME SOLER MARCO  
  
 1r. VOCAL M.TERESA SERRANO ESTRADA  
  
 2n. VOCAL FRANCISCO RUIZ ALBUICET  
  
 PRESIDENT/A 1r. SUPLENT OSCAR MARTINEZ ALBARRAL  
  
 PRESIDENT/A 2n. SUPLENT SARA TAMRANI ATRIH  
  
 1r. VOCAL 1r. SUPLENT CASTOR PEINADO GONZALEZ  
  
 1r. VOCAL 2n. SUPLENT ISABEL SEVILLA SANCHEZ  
  
 2n. VOCAL 1r. SUPLENT IVAN MUÑOZ PUJANTE  
  
 2n. VOCAL 2n. SUPLENT PEDRO JOSE MARTINEZ RAMUDO 
 

 Districte 4 Secció 5 Mesa A 

 PRESIDENT/A PAULA HERRERA PEREZ  
  
 1r. VOCAL ANTONIO GIMENEZ ARNABAT  
  
 2n. VOCAL FRANCISCO ALMAGRO CRESPO 
  
 PRESIDENT/A 1r. SUPLENT MARCO ANTONIO CAÑADAS CANTOS 
  
 PRESIDENT/A 2n. SUPLENT CATALINA BARROSO RUIZ  
  
 1r. VOCAL 1r. SUPLENT RAFAEL HORCAJADA CARRIQUE 
  
 1r. VOCAL 2n. SUPLENT JUAN JOSE GARCIA MUÑOZ LUQUE 
  
 2n. VOCAL 1r. SUPLENT GERARD FERNANDEZ CRESPO  
  
 2n. VOCAL 2n. SUPLENT SONIA CARBAJO AGUILAR  
  

 Districte 4 Secció 5 Mesa B 

 PRESIDENT/A JENNIFER MARQUEZ MOYANO  
  



 

 1r. VOCAL OLGA PELEGRIN RAMOS  
  
 2n. VOCAL MERITXELL TORRUELLA SANCHEZ 
  
 PRESIDENT/A 1r. SUPLENT M TRINIDAD MEDINA CAMPOS  
  
 PRESIDENT/A 2n. SUPLENT MARIA DOLORS XUFRE VICENTE 
  
 1r. VOCAL 1r. SUPLENT JOSE MARTINEZ CASTAÑO  
  
 1r. VOCAL 2n. SUPLENT JONATAN AGUSTIN ROMERO VALENCIA 
  
 2n. VOCAL 1r. SUPLENT MARTA TORRES BATALLA  
  
 2n. VOCAL 2n. SUPLENT TOMAS LUENA SAN JOSE  
 

 Districte 4 Secció 6 Mesa A 

 PRESIDENT/A ANTONIA GONZALEZ CHACON  
  
 1r. VOCAL FRANCISCA GONZALEZ HIDALGO 
  
 2n. VOCAL JAIME ARTIGAS BELLO  
  
 PRESIDENT/A 1r. SUPLENT AHMED ABAADOUD KASMI  
  
 PRESIDENT/A 2n. SUPLENT JESSICA GIL GONZALEZ  
  
 1r. VOCAL 1r. SUPLENT SUSANA CAMACHO GONZALEZ  
  
 1r. VOCAL 2n. SUPLENT ISABEL FALCO SOLER  
  
 2n. VOCAL 1r. SUPLENT ANNA BENADI MACIA  
  
 2n. VOCAL 2n. SUPLENT YOL SALVADOR BERNADO CATALA 
 

 Districte 4 Secció 6 Mesa B 

 PRESIDENT/A ANTONIO MERIDA MORALES  
  
 1r. VOCAL CONCEPCION NOGUERAS SANCHEZ 
  
 2n. VOCAL FERNANDO MEGIAS MORALES  
  
 PRESIDENT/A 1r. SUPLENT ROSA MARIA ZAMBRANA CABELLO 
  
 PRESIDENT/A 2n. SUPLENT MARIANO LAMARCA LORENTE  
  
 1r. VOCAL 1r. SUPLENT VANESSA LOSTAL RUBIO  
  
 1r. VOCAL 2n. SUPLENT JOSE MARIA MARTINEZ MORENO 
  
 2n. VOCAL 1r. SUPLENT CANDIDA RAMIREZ MARTINEZ  
  
 2n. VOCAL 2n. SUPLENT JUAN SANTOS CALVO  
 

 Districte 4 Secció 7 Mesa A 

 PRESIDENT/A M ANGELES CARSI ESPEJO  
  
 1r. VOCAL OLGA CAÑAVERAS MARIN  
  



 

 2n. VOCAL JOSE CUADRADO MOYANO  
  
 PRESIDENT/A 1r. SUPLENT JOSEP ALDAZ HOMET  
  
 PRESIDENT/A 2n. SUPLENT MARTIN CALAF REBULL  
  
 1r. VOCAL 1r. SUPLENT SANTIAGO EZQUERRA RAMON  
  
 1r. VOCAL 2n. SUPLENT JONATAN CANALES NIETO  
  
 2n. VOCAL 1r. SUPLENT M CARMEN ALCOBENDAS RUBIO 
  
 2n. VOCAL 2n. SUPLENT MARIA CAPARROS MARTIN  

 

 Districte 4 Secció 7 Mesa B 

 PRESIDENT/A MARIA DEL CARMEN ORTIZ LOPEZ 
  
 1r. VOCAL MARIA ELISABET MIER SOLER  
  
 2n. VOCAL CRISTINA GORDILLO MONTANE  
  
 PRESIDENT/A 1r. SUPLENT JOSE ORTEGA CASADO  
  
 PRESIDENT/A 2n. SUPLENT M PILAR GARCIA ALVAREZ  
  
 1r. VOCAL 1r. SUPLENT GRISELDA GATELL FERNANDEZ 
  
 1r. VOCAL 2n. SUPLENT MARTA GUILLAMI ESCUDER  
  
 2n. VOCAL 1r. SUPLENT JOAQUIN MORENO GOMEZ  
  
 2n. VOCAL 2n. SUPLENT JOSE ANTONIO GONZALEZ PEREZ 
  

 Districte 4 Secció 7 Mesa C 

 PRESIDENT/A JOSE SAFONT GOMEZ  
  
 1r. VOCAL ESTHER SEPULVEDA DONAIRE  
  
 2n. VOCAL GISELA VARGAS REYES  
  
 PRESIDENT/A 1r. SUPLENT ALBERT TORRES AGUERRI  
  
 PRESIDENT/A 2n. SUPLENT ANTONIA PIZARRO CARRASCO  
  
 1r. VOCAL 1r. SUPLENT MIREIA RIOS PAREJA  
  
 1r. VOCAL 2n. SUPLENT DOLORES TORRES MONTILLA  
  
 2n. VOCAL 1r. SUPLENT FRANCISCO J. VILLANUEVA CALVENTE 
  
 2n. VOCAL 2n. SUPLENT MONTSERRAT SANCHIS MARTINEZ 

  

 Districte 4 Secció 8 Mesa U 

 PRESIDENT/A FRANCISCO JAVI MOLINES MARTINEZ 
  
 1r. VOCAL CRISTINA BAU VARGAS  
  
 2n. VOCAL JUAN PEDRO MORENO CORDERO 



 

  
 PRESIDENT/A 1r. SUPLENT MARIA JOSE BERNAT MARTINEZ 
  
 PRESIDENT/A 2n. SUPLENT MANUEL SOLA MIRANDA  
  
 1r. VOCAL 1r. SUPLENT YOLANDA POLO BLASCO  
  
 1r. VOCAL 2n. SUPLENT JUAN MANUEL MONREAL FERNANDEZ 
  
 2n. VOCAL 1r. SUPLENT NURIA GARCIA ARRUFAT  
  
 2n. VOCAL 2n. SUPLENT MARTHA NARCISA BERMEO MERCHAN 
  

 Districte 4 Secció 9 Mesa U 

 PRESIDENT/A SARA VICTORIA MEDINA HERNANDEZ 
  
 1r. VOCAL EVA BUTI SANCHEZ  
  
 2n. VOCAL M TERESA GUILUZ VIDAL  
  
 PRESIDENT/A 1r. SUPLENT ISABEL SANCHEZ MARTINEZ  
  
 PRESIDENT/A 2n. SUPLENT MANUEL RUIZ SALMERON  
  
 1r. VOCAL 1r. SUPLENT ERIKO SANTOS ENRIQUEZ POLO 
  
 1r. VOCAL 2n. SUPLENT INMACULADA RIVAS ARANA  
  
 2n. VOCAL 1r. SUPLENT ROSARIO NUÑEZ ROBLEDO  
  
 2n. VOCAL 2n. SUPLENT MARIA CRUZ ROMERO DE AVILA NAVARRO 

 

 Districte 4 Secció 10 Mesa A 

 PRESIDENT/A MIRIAM GOMEZ FERNANDEZ  
  
 1r. VOCAL LIDIA GONZALVEZ ORTEGA  
  
 2n. VOCAL MANUEL ABALOS GONZALEZ  
  
 PRESIDENT/A 1r. SUPLENT ANTONIA ESCUDERO NEVADO  
  
 PRESIDENT/A 2n. SUPLENT DIEGO JIMENEZ PASCUAL  
  
 1r. VOCAL 1r. SUPLENT EUGENIA BONACHE SANDOVAL  
  
 1r. VOCAL 2n. SUPLENT LEONOR ALEJO ROMERO  
  
 2n. VOCAL 1r. SUPLENT RAFAEL BERMEJO PAUL  
  
 2n. VOCAL 2n. SUPLENT JOSEFA ENCISO TORRES  
  

 Districte 4 Secció 10 Mesa B 

 PRESIDENT/A MIQUEL ANGEL PRAT MARTINEZ 
  
 1r. VOCAL M TERESA RODRIGUEZ GEIJO  
  
 2n. VOCAL ANA MARIA REBOLLO VALENCIA 
  



 

 PRESIDENT/A 1r. SUPLENT JOSE SANTOS GOMEZ  
  
 PRESIDENT/A 2n. SUPLENT ROSA MARIA TEJERA OJEDA  
  
 1r. VOCAL 1r. SUPLENT PEDRO MARIA RESA SANCHEZ  
  
 1r. VOCAL 2n. SUPLENT ANDRES LORENTE LOPEZ  
  
 2n. VOCAL 1r. SUPLENT LUISA TATO BLANCO  
  
 2n. VOCAL 2n. SUPLENT ESTHER MARIA NIETO BARRANCO 
  

 Districte 4 Secció 11 Mesa A 

 PRESIDENT/A MANUEL BAYON BARROSO  
  
 1r. VOCAL MARIA GARCIA PARRILLA  
  
 2n. VOCAL ANTONIO FERRIS MAURA  
  
 PRESIDENT/A 1r. SUPLENT M ISABEL CERVELLO MARTINEZ 
  
 PRESIDENT/A 2n. SUPLENT EVA GARCIA ALFONSO  
  
 1r. VOCAL 1r. SUPLENT DANIEL FERNANDEZ PALACIOS  
  
 1r. VOCAL 2n. SUPLENT RAMON MANUEL BERTRAN AGUSTI 
  
 2n. VOCAL 1r. SUPLENT DIEGO BANDERA GUERRERO  
  
 2n. VOCAL 2n. SUPLENT JESUS CAMPILLO SANCHEZ  

 

 Districte 4 Secció 11 Mesa B 

 PRESIDENT/A VICENTE LOPEZ GONZALEZ  
  
 1r. VOCAL RAMON SANCHEZ BANDA  
  
 2n. VOCAL M AUXILIADORA TRIBO MUÑOZ  
  
 PRESIDENT/A 1r. SUPLENT ELISA VELARDE GUISADO  
  
 PRESIDENT/A 2n. SUPLENT JUAN TORRES GUEVARA  
  
 1r. VOCAL 1r. SUPLENT IVAN LORENTE BAIGET  
  
 1r. VOCAL 2n. SUPLENT MIGUEL ANGEL MAICAS PEREZ  
  
 2n. VOCAL 1r. SUPLENT DANIEL TORBISCO ALFONSO  
  
 2n. VOCAL 2n. SUPLENT M CONCEPCION VELARDE GUISADO 
 

 Districte 4 Secció 12 Mesa A 

 PRESIDENT/A ANTONIO GARCIA ESCORIZA  
  
 1r. VOCAL MARIA BERTRAN PARIS  
  
 2n. VOCAL FRANCISCO HERAS SIERRA  
  
 PRESIDENT/A 1r. SUPLENT JOSE AGUILERA LOPEZ  
  



 

 PRESIDENT/A 2n. SUPLENT M JOSE FERRANDO DOMENECH 
  
 1r. VOCAL 1r. SUPLENT ELISABET ALBA ELIAS  
  
 1r. VOCAL 2n. SUPLENT JOSEFA GUARDIOLA GARCIA  
  
 2n. VOCAL 1r. SUPLENT JOSEP RAMON FUENTES PEREZ 
  
 2n. VOCAL 2n. SUPLENT IGNACIO CACAO ARAUJO  
  

 Districte 4 Secció 12 Mesa B 

 PRESIDENT/A MONTSERRAT LOPEZ CALDERON 
  
 1r. VOCAL MARIANA MILAN BUENO  
  
 2n. VOCAL MARIA CARMEN MARTINEZ GIL  
  
 PRESIDENT/A 1r. SUPLENT ROSANA MARTINEZ REDONDO  
  
 PRESIDENT/A 2n. SUPLENT ARMANDO MARTINEZ GOMARIZ  
  
 1r. VOCAL 1r. SUPLENT SERGIO SANCHEZ LOPEZ  
  
 1r. VOCAL 2n. SUPLENT INES MARTINEZ GOMEZ  
  
 2n. VOCAL 1r. SUPLENT ALFONS MARQUEZ ORTEGA  
  
 2n. VOCAL 2n. SUPLENT FELISA MOLINA MARTINEZ 
  

 Districte 4 Secció 13 Mesa U 

 PRESIDENT/A GERARD BENEDICTO LLAO  
  
 1r. VOCAL MARIA DIAZ CORAL  
  
 2n. VOCAL NURIA MARCE FERRER  
  
 PRESIDENT/A 1r. SUPLENT DAVID SOTO GOMEZ  
  
 PRESIDENT/A 2n. SUPLENT IRENE MENDEZ MARTOS  
  
 1r. VOCAL 1r. SUPLENT JUANA MARIA AUNION BARRIGA 
  
 1r. VOCAL 2n. SUPLENT JOSEFA LOPEZ MORAL  
  
 2n. VOCAL 1r. SUPLENT TANIA GARCIA SOLDEVILA  
  
 2n. VOCAL 2n. SUPLENT LAURA ANGUELA CALVET  
  

 Districte 4 Secció 14 Mesa A 

 PRESIDENT/A ANTONIO BALMON CABRILLA  
  
 1r. VOCAL RUBEN DANIEL GILINSKI BIALOSTOCKI 
  
 2n. VOCAL ROSARIO CARRERA SANCHEZ  
  
 PRESIDENT/A 1r. SUPLENT DOLORES BALDOMERO GARCIA 
  
 PRESIDENT/A 2n. SUPLENT M MAR CARPALLO POZO  
  



 

 1r. VOCAL 1r. SUPLENT CARLOS CARRETON MARTOS  
  
 1r. VOCAL 2n. SUPLENT JOSE LUIS ALONSO GARCIA  
  
 2n. VOCAL 1r. SUPLENT OSCAR CAMIÑA GARCIA  
  
 2n. VOCAL 2n. SUPLENT ARANTXA CAMACHO TORRES  

 

 Districte 4 Secció 14 Mesa B 

 PRESIDENT/A JOSEP RAMON MONTOLIU RODRIGUEZ 
  
 1r. VOCAL HENRY LEONARDO SILVA PERUCHENA 
  
 2n. VOCAL M DOLORES MUÑIZ MARTIN  
  
 PRESIDENT/A 1r. SUPLENT JUAN JOSE MORENO CARDENAS 
  
 PRESIDENT/A 2n. SUPLENT ANTONIA NAVARRO LOPEZ  
  
 1r. VOCAL 1r. SUPLENT JORDI MEDINA ALSINA  
  
 1r. VOCAL 2n. SUPLENT DAVID MALLEN BOSCH  
  
 2n. VOCAL 1r. SUPLENT JOSE JAVIER SANCHEZ TOLEDO 
  
 2n. VOCAL 2n. SUPLENT JORGE LEDESMA PEREZ  
 

 Districte 4 Secció 15 Mesa A 

 PRESIDENT/A MIGUEL ANGEL CARRETE BERMUDEZ 
  
 1r. VOCAL ANNA BUSQUETS CASSO  
  
 2n. VOCAL GEMMA JULIAN ESCRIG  
  
 PRESIDENT/A 1r. SUPLENT CRISTINA CAÑADAS LOPEZ  
  
 PRESIDENT/A 2n. SUPLENT ROSARIO ALVAREZ MIRANDA  
  
 1r. VOCAL 1r. SUPLENT ISABEL BATLLA VIOQUE  
  
 1r. VOCAL 2n. SUPLENT SANDRA ABALOS GOMEZ  
  
 2n. VOCAL 1r. SUPLENT ORIOL AGUT EXPOSITO  
  
 2n. VOCAL 2n. SUPLENT M. BLANCA ALACID MOREJON  

 

 Districte 4 Secció 15 Mesa B 

 PRESIDENT/A ROSA SENDRA MARIN  
  
 1r. VOCAL ROSARIO LEON ROMERO  
  
 2n. VOCAL DAVID MUÑOZ CARRILLO  
  
 PRESIDENT/A 1r. SUPLENT ELISABETH LLEO ALBA  
  
 PRESIDENT/A 2n. SUPLENT GEMMA ZAHONERO BERTRAN  
  
 1r. VOCAL 1r. SUPLENT FRANCISCA SERRANO FERNANDEZ 



 

  
 1r. VOCAL 2n. SUPLENT MARGARITA SANCHEZ ORTELLS 
  
 2n. VOCAL 1r. SUPLENT ANGELA POCH RAMON  
  
 2n. VOCAL 2n. SUPLENT AZUCENA QUESADA PARRILLA  

  

 Districte 4 Secció 16 Mesa U 

 PRESIDENT/A MIGUEL ANGEL ROCA ESCRIBANO 
  
 1r. VOCAL MAURICIO DAVID CASARES CIVERA 
  
 2n. VOCAL DOLORES GARZON ORTEGA  
  
 PRESIDENT/A 1r. SUPLENT ELENA MARTINEZ MARTINEZ  
  
 PRESIDENT/A 2n. SUPLENT JOSE ARAGON FLORES  
  
 1r. VOCAL 1r. SUPLENT M.TERESA AMELA TORRES  
  
 1r. VOCAL 2n. SUPLENT DESIREE VAZQUEZ GARCIA  
  
 2n. VOCAL 1r. SUPLENT MONTSERRAT BEA ROMERO RODRIGUEZ 
  
 2n. VOCAL 2n. SUPLENT TEODORO NICOLAS SERNA  
  
 
SEGON. En el supòsit que alguna de les persones designades com a membre 
de les meses electorals hagués d’estar substituït per causa legal, es procedirà 
al nomenament de nous electors d’acord amb el mateix mètode emprat per a la 
primera designació. 
 
TERCER. Notificar la designació de membre de mesa als interessats i 
lliurament del Manual d’Instruccions sobre les seves funcions. 
 
QUART. Comunicar a la Junta Electoral de Zona la composició de les Meses 
electorals. 
 
CINQUÈ. Elevar proposta al Ple de l’Ajuntament a efectes de la seva 
ratificació.” 
 
 
ALCALDESSA 
 
Gràcies, senyor secretari.  Senyor Gargallo. 
 
MIQUEL ÀNGEL GARGALLO 
 
Sí, gràcies alcaldessa.  Atès que els articles 26, 27 i 101.2 de la Llei orgànica 
5/1985, de 19 de juny, modificats per la Llei orgànica 2/2011, de 28 de gener, 
disposen que la formació de les meses electorals és competència dels 



 

ajuntaments, sota la supervisió de les juntes electorals de zona i per donar 
compliment al que disposen els esmentats articles i la doctrina de la Junta 
Electoral Central amb relació a la designació dels membres de les meses 
electorals pel Ple de la Corporació. 
 
Per tant, s’aprova el resultat de sorteig públic que es va celebrar el dia 29 
d’octubre de 2012, a les 12 hores, en aquest Ajuntament, de nomenament dels 
membres de les meses electorals que es van indicar a continuació.   
 
I per últim aprofitar l’avinentesa per comunicar-lis que per qualsevol 
problemàtica donada en el tema de les eleccions, el regidor escollit pel govern 
en tot cas serà el regidor de Règim Intern, que en tot cas serà qualsevol 
demanda que tinguin referent al tema de les eleccions, seré jo mateix en tot 
cas, en qualsevol tema.  Gràcies. 
 
ALCALDESSA 
 
Molt bé, gràcies senyor Gargallo.  Paraules?  Passem a la votació.  Vots a 
favor?  S’aprova per unanimitat. 
 
Es vota la proposta, la qual s’aprova per unanimitat dels presents. 

 
 
    8.  SERVEIS A LES PERSONES. DONAR COMPTE DE DIFERENTS 

ACORDS DE JUNTA DE GOVERN LOCAL, APROVACIÓ DE 
CONVENIS. 
 

El secretari dóna lectura als acords de Junta de Govern Local pels quals 
s’aproven els vuit convenis. 
 

8.1. ACORD DE LA JGL DE 9.10.2012, PEL QUAL S’APROVA 
L’ADDENDA AL CONVENI DE COL·LABORACIÓ AMB LA 
FUNDACIÓ INSTITUT DE REINSERCIÓ SOCIAL (FUNDACIÓ 
IRES), PER A LA REALITZACIÓ D’ACTIVITATS DE PROMOCIÓ 
DE LA SALUT DURANT L’ANY 2012, EN EL MARC DEL 
PROGRAMA D’ANIMACIÓ EDUCATIVA (PAE). 

 
“PRIMER. Aprovar l’addenda al conveni entre l’Ajuntament de Vilanova i la 
Geltrú i la Fundació Institut de Reinserció Social – Fundació IReS per a la 
realització d’activitats de promoció de la salut durant l’any 2012, en el marc del 
Programa d’Animació Educativa (PAE). 
 
SEGON. Destinar un màxim de VUIT MIL SIS-CENTS VINT-I-CINC EUROS 
(8.625 €), com a contraprestació econòmica a l’addenda, amb càrrec a la 



 

partida 35.313.22614 Prevenció de la Salut, del pressupost de despeses 
vigent. 
 
TERCER. Facultar l’alcaldessa per a la signatura de la documentació 
necessària.” 
 
ADDENDA AL CONVENI ENTRE L’AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ I 
LA FUNDACIÓ INSTITUTO DE REINSERCIÓ SOCIAL (FUNDACIÓ IRES) PER A 
LA REALITZACIÓ D’ACTIVITATS DE PROMOCIÓ DE LA SALUT DURANT L’ANY 
2012 
 
Vilanova i la Geltrú,  juliol de 2012 
 
ANTECEDENTS 
 
I. La Junta de Govern Local va acordar, en data 17 d’abril de 2009, la signatura 

d’un conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú i la 
Fundació IReS per al desenvolupament d’activitats adreçades a la població del 
municipi relacionades amb els àmbits d’actuació de la Fundació IReS, 
especialment en promoció de la salut i prevenció de malalties. El conveni és 
signat el mes de maig de 2010 per l’Alcalde, la Regidora de Serveis Socials i 
Salut, el Regidor de Joventut i la Directora de la Fundació IReS. 

II. El pacte tercer d’aquest conveni preveu l’aprovació d’addendes anuals per a la 
definició i concreció de les activitats objecte de col·laboració 

III. L’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, a través de la Regidoria de Salut, 
desenvolupa, dintre del Programa d’Animació Educativa a les escoles (PAE), 
activitats d’educació per la salut que inclouen tallers adreçats a alumnes de 
primària i secundària, xerrades per pares i mares i activitats per personal docent i 
no docent dels centres docents, i no pot assumir amb personal propi totes 
aquestes activitats. 

IV. La Fundació IReS ha col·laborat en cursos anteriors en el Programa d’Educació 
per a la Salut que l’Ajuntament desenvolupa dintre del Programa d’Animació 
Educativa (PAE) adreçat a centres docents, desenvolupant els tallers relacionats 
amb sexualitat i afectivitat. 

 
PACTES 

 
Primer. La Regidoria de Salut, encarrega a la Fundació IReS la realització de tallers 
del Programa d’Educació Afectiva i Sexual als centres docents de la ciutat durant el 
curs 2012-2013. 
 
Segon. La direcció del programa recau en la figura del cap de servei de la Regidoria 
de Salut o en la persona en qui delegui, que serà l’encarregada d’assignar els tallers 
a desenvolupar. Ela continguts, els formats i els materials es dissenyaran i elaboraran 
conjuntament entre l’equip de la Regidoria de Salut i l’equip de la Fundació. 
 



 

Tercer. La Fundació IReS designarà un responsable per al programa d’Educació per 
a la Salut a l’escola, i posarà a disposició de l’Ajuntament, el personal qualificat i 
adient per desenvolupar els tallers. 
 
Quart. L’Ajuntament satisfarà a l’IReS la quantitat de 115 € per taller de sexualitat i 
afectivitat encarregat. Aquest preu inclou la preparació (reunions prèvies amb el 
personal tècnic de la Regidoria) i l’execució del taller (màxim dues sessions) amb els 
alumnes, així com totes aquelles reunions d’avaluació que es puguin fer 
posteriorment. En el cas que aquestes demandes siguin molt personalitzades i 
requereixin altres tipus de recursos (més hores d’execució, preparació o coordinació, 
desplaçaments a altres municipis, participació de més d’un professional, tallers 
formatius a professionals, etc.) es valorarà el preu aplicant criteris econòmics similars 
als del taller de sexualitat i afectivitat. 
 
Cinquè. El nombre de tallers que s’encarreguen a la Fundació IReS durant l’any 2012 
és de 75 (8.625 €). 
 
Entre el personal aportat per l’entitat i l’Ajuntament no existirà en cap cas relació 
funcionarial o laboral. 
 
Sisè. Per a l’abonament de les activitats realitzades, la Fundació IReS presentarà les 
factures corresponents. 
_______________________________________________________________ 
 

 
8.2. ACORD DE LA JGL DE 9.10.2012, PEL QUAL S’APROVA EL 
CONVENI DE COL·LABORACIÓ AMB LES ENTITATS 
PARTICIPANTS DEL PROJECTE PORTAL MUNICIPAL DE LES 
ENTITATS DE VILANOVA I LA GELTRÚ. 

 
“PRIMER. Aprovar el conveni entre l’Ajuntament de Vilanova i l’entitat 
participant del projecte PORTAL D’ENTITATS DE VILANOVA I LA GELTRÚ: 
CENTRE DE DESENVOLUPAMENT INFANTIL I ATENCIÓ PRECOÇ DEL 
GARRAF pel desenvolupament del portal. 
 
SEGON. Facultar l’alcaldessa perquè signi tots els documents necessaris per a 
la formalització de l’esmentat conveni.” 
 

 

CONVENI ENTRE L’AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ I EL CENTRE DE 
DESENVOLUPAMENT INFANTIL I ATENCIÓ PRECOÇ DEL GARRAF (CDIAP), 

PEL DESENVOLUPAMENT DEL PORTAL MUNICIPAL D’ENTITATS  
DE VILANOVA I LA GELTRÚ 

 
REUNITS 
 
D’una banda, la Il·lma. senyora Neus LLoveras i Massana, alcaldessa de l'Ajuntament 



 

de Vilanova i la Geltrú, autoritzada per aquest acte per acord de la Junta de Govern 
Local de data 2 d’agost de 2011, assistida pel senyor Isidre Martí Sardà, secretari de 
la Corporació municipal. 
 
De l’altra, la senyora Aurora Baena Tejada, en qualitat de representant de l’entitat 
CENTRE DE DESENVOLUPAMENT INFANTIL I ATENCIÓ PRECOÇ DEL GARRAF 
(CDIAP), amb DNI número 77096640-L, degudament autoritzada per aquest acte. 
 
ANTECEDENTS i MOTIVACIÓ 
 
L’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, en data d’11 de novembre de 2011 , va sol·licitar 
una subvenció directe a la Diputació de Barcelona pel projecte Portal municipal de les 
entitats de Vilanova i la Geltrú, un espai web d’interrelació, de comunicació i divulgació 
per al teixit associatiu de la ciutat. 
 
En data de 10 de juliol de 2012, la Diputació de Barcelona aprovar per decret l’ajut a 
l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú per al desenvolupament del seu portal municipal 
d’entitats. 
 
En data de 17 de febrer de 2011 l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú va signar un 
conveni de col·laboració amb la Diputació pel desenvolupament del portal municipal 
amb el qual es comprometia, entre d’altres coses, a seleccionar i integrar a un mínim 
d’entitats registrades al municipi per la participació del projecte. 
 
L’Ajuntament cercà complicitats i col·laboració d’entre el teixit associatiu de la ciutat 
per a la participació del funcionament del projecte PORTAL D’ENTITATS de Vilanova i 
la Geltrú. 
 
L’entitat CENTRE DE DESENVOLUPAMENT INFANTIL I ATENCIÓ PRECOÇ DEL 
GARRAF valorà positivament la proposta de l’Ajuntament i manifestà el seu interès de 
participació. 
 
Per tot això, ambdues parts, de comú acord i reconeixent-se plena capacitat per 
aquest acte, subscriuen aquest conveni, que es regirà pels següents: 
   

PACTES 
 
1. OBJECTE DEL CONVENI 

 
1.1.   Aquest conveni té per objecte establir els acords entre l’Ajuntament de Vilanova i 

la Geltrú, i l’entitat CENTRE DE DESENVOLUPAMENT INFANTIL I ATENCIÓ 
PRECOÇ DEL GARRAF pel que fa al desenvolupament i la participació en el 
projecte municipal de PORTAL D’ENTITATS de Vilanova i la Geltrú.  

 
2. COMPROMISOS 
 

2.1. Les parts signants adopten, pel que fa al compliment del conveni, els 
compromisos següents: 



 

 
2.1.1 Per part de l’Ajuntament: 
 

• Donar suport a les entitats registrades al REM que formin part del projecte. 
• Formar a les entitats adherides al projecte en la creació de la seva pàgina 

web i la utilització de l’aplicació. 
• Cedir un espai web a les entitats (hosting, programari i estructura), sense que 

suposi cap dret de propietat de l’entitat i d’acord amb el projecte signat 
mitjançant conveni amb la Diputació de Barcelona 

• Redactar i facilitar a les entitats per a la seva signatura, un codi ètic que 
d’acord amb la llei, garanteixi uns mínims de correcció i pertinència en la 
publicació de les pàgines web associatives que seran presents al portal 
d’entitats i la informació continguda en el mateix.  També que comprometi a 
garantir la confidencialitat i privacitat de les dades personals que, 
eventualment, es puguin sol·licitar o vessar per part dels usuaris al Portal. 
(s’annexa al present conveni). 

 
2.1.2  Per part de l’entitat CENTRE DE DESENVOLUPAMENT INFANTIL I 

ATENCIÓ PRECOÇ DEL GARRAF: 
 

•   Seleccionar almenys una persona responsable del projecte PORTAL 
D’ENTITATS de l’associació, que actuï com a gestors dels seus webs i de 
coordinador intern i que tindrà com a tasques, entre d’altres, les següents: ser 
la persona referent amb l’Ajuntament i generar i vetllar per l’adequada 
utilització els recursos pertinents per al bon desenvolupament del projecte en 
el municipi.  

•   Participar en els processos de formació promoguts per l’Ajuntament 
relacionats amb el  PORTAL D’ENTITATS. 

•   Posar a disposició del projecte tota la informació tècnica necessària per a 
poder dissenyar i carregar la informació del portal municipal d’entitats. 

•   Mantenir la informació actualitzada. 
•   Signar i donar compliment al codi ètic annex al present conveni. 

 

3. VIGÈNCIA 
 
3.1. La vigència del conveni és d’un any, prorrogable tàcitament per anys naturals. En 

qualsevol cas, dependrà del manteniment del servei per part de la Diputació de 
Barcelona i de la vigència del conveni subscrit entre l’Ajuntament de Vilanova i la 
Geltrú i la Diputació de Barcelona. 

 
I en prova de conformitat i d’acceptació, signem el present document per duplicat en el 
lloc i la data expressats més avall.  
 

ANNEX  

 
El PORTAL DE LES ENTITATS DE VILANOVA I LA GELTRÚ 

Codi ètic 
 



 

El Portal de les Entitats de Vilanova i la Geltrú és un projecte que s’engloba dins el 
Portal de les Associacions de la província de Barcelona, a través d’un conveni de 
col·laboració amb la Diputació de Barcelona.  

 
El Portal és una eina de comunicació adreçada a les entitats i associacions de 
Vilanova i la Geltrú per dinamitzar i millorar les capacitats del moviment associatiu de 
la ciutat, així com per donar a conèixer les seves activitats, serveis i notícies, tot 
respectant-ne l’autonomia i la identitat.  

 
L’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú ofereix al teixit associatiu de la ciutat la possibilitat 
que les entitats i associacions puguin crear-se la seva pàgina web dins el portal 
associatiu municipal. Per formar part del projecte, cal estar inscrit al Registre 
Municipal de les Entitats de Vilanova i la Geltrú i tenir les dades actualitzades.  
 
L’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú oferirà formació a les persones que cada entitat 
designi per gestionar la pàgina web de l’associació. Val a dir que l’eina disposa d’una 
pàgina web de suport, que permetrà a les persones gestores i administradores 
designades per les entitats fer consultes, informar-se i preguntar sobre les diverses 
aplicacions que ofereix el servei. 
  
Les entitats interessades a participar en aquest projecte disposaran d’un subdomini 
dins el domini entitatsvilanova.cat per facilitar l’inici del projecte i perquè durant la 
formació puguin crear la seva web.  
 
La vigència del servei és d’un any, prorrogable tàcitament per anys naturals. En 
qualsevol cas, dependrà del manteniment del servei per part de la Diputació de 
Barcelona i de la vigència del conveni subscrit entre l’Ajuntament de Vilanova i la 
Geltrú i la Diputació de Barcelona.  
 
Tot i això, l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú podrà suspendre el servei 
discrecionalment, tant a una entitat concreta per incompliment del Codi Ètic, com 
totalment, per motius justificats, sense que això suposi cap dret d’indemnització de les 
entitats que formin part el projecte.  
 
La cessió de l’espai web (hosting, programari i estructura) no suposa cap dret de 
propietat de l’entitat, sinó que es tracta d’una cessió de l’Ajuntament de Vilanova i la 
Geltrú, d’acord amb el projecte signat mitjançant conveni amb la Diputació de 
Barcelona.  
 
Els i les responsables de les entitats que gestionin les pàgines web han de complir el 
que s’estipula en la Llei 15/1999 de 13 de desembre de Protecció de Dades de 
caràcter personal, referent a les informacions, les dades personals i els contactes que 
es publiquin en les webs o que puguin publicar en el seu portal associatiu i serà 
responsabilitat seva l’incompliment d’aquesta norma.  
 

CODI ÈTIC DEL PORTAL DE LES ENTITATS DE VILANOVA I LA GELTRÚ 
  
Responsabilitats  
 



 

-  La Diputació de Barcelona, com a gestora del Portal Provincial de les Entitats, i 
l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, com a gestor del Portal de les Entitats 
Municipal, no es fan responsables de l’exactitud, el rigor, la veracitat i la 
seriositat de les informacions, les declaracions, les opinions i els continguts dels 
missatges que hi puguin aportar els usuaris i usuàries. Les declaracions i les 
opinions dels webs que en formen part reflecteixen només el punt de vista dels 
seus autors i autores, que són els únics responsables del contingut.  

 
-  La persona usuària (els i les responsables de l’entitat) és la única responsable 

d’allò que escriu i de la possible violació de la confidencialitat, la vulneració dels 
drets d’autor o qualsevol altre dret de la propietat intel·lectual que pugui derivar-
se de la seva actuació al Portal.  

 
-  La Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú es reserven el 

dret de suspendre o modificar el servei per motius tècnics, que es consideren un 
risc comú en qualsevol portal a Internet. En aquest sentit, el Portal de les 
Entitats intentarà resoldre el problema tan aviat com sigui possible, a fi de 
perjudicar el mínim als usuaris. Així mateix, s’informarà tan aviat com sigui 
possible els Portals Municipals i llurs usuaris. La suspensió o el tancament de 
l’accés al servei pot suposar la rescissió del Conveni amb l’entitat. Aquesta 
suspensió o tancament de l’accés i l’expedient de rescissió corresponent, si 
escau, es poden iniciar d’ofici i per queixa, denúncia o informació rebuda i 
confirmada per l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, sens perjudici de l’audiència 
pública prèvia a l’associació.  

 
-  La Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú es reserven el 

dret de no publicar o d’eliminar missatges i continguts en el marc dels Portals 
Provincials i Municipals que atemptin contra la llei, l’ètica i els principis 
democràtics i de convivència. Si es detecta un mal ús dels serveis del portal per 
part d’un usuari, tant la Diputació de Barcelona com l’Ajuntament de Vilanova i la 
Geltrú es reserven el dret de suspendre o tancar l’accés d’aquest usuari als 
serveis del Portal, en la mesura i forma que estimin convenient. 

 
Identificació personal i confidencialitat  

 
- Tots els missatges i les aportacions que es facin al Portal han d’anar 

identificats, com a mínim, amb el nom de l’usuari.  
 
- Tant la Diputació de Barcelona com l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú 

garanteixen la confidencialitat i privacitat de les dades personals que, 
eventualment, es demanen en alguns dels espais del Portal. No es publicaran 
dades personals ni adreces de correu electrònic al Portal, ni tampoc es 
facilitaran a tercers. A aquests efectes, les dades que es refereixen a entitats 
no seran considerades dades personals.  

 

- Les entitats tampoc podran publicar en el seu web informació de caràcter 
personal sense l'autorització expressa de la persona interessada (Llei 15/1999 
de 13 de desembre de Protecció de Dades de caràcter personal).  



 

 
Drets d’autor  
 
- No es poden publicar a la xarxa materials que siguin propietat d’altres, és a dir, 

treballs amb dret d’autor, sense l’autorització explícita del seu titular (exemple: 
dibuixos, fotografies, cançons, software, imatges digitalitzades d’obres 
publicades, etc..). Així ho estableix el text refós de la Llei de Propietat 
Intel·lectual (Real Decret Legislatiu 1/1996, de 12 d’abril, als articles 17 i 20.2).  

 
Altres  
 
- Les entitats no faran ús del nom ni dels logotips de la Diputació de Barcelona o 

de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú sense autorització, d’una manera que 
suggereixi o doni a entendre que aquests ens públics donen suport als 
continguts que les entitats publiquen als seus webs.  

 
- Les entitats usuàries dels webs vinculats al Portal Provincial de les Entitats de 

la província de Barcelona i al Portal de les Entitats de Vilanova i la Geltrú són 
lliures de publicar els continguts que creguin convenients, tot fent exercici del 
dret a la llibertat d’expressió, els límits del qual són el respecte a la llei i a 
l’ètica. En aquest sentit, l’ètica ordena que la informació que es publiqui a la 
xarxa ha de ser veraç, exacta i objectiva, i no ha de fomentar la distribució de 
material obscè, eròtic i pornogràfic.  

 
- Les entitats podran fer ús dels seus webs tot respectant que determinats 

continguts d’ús exclusiu per als seus socis es mantinguin dins l’àmbit intern del 
web. Aquests continguts no seran incorporats, doncs, als apartats del Portal de 
les Entitats de Vilanova i la Geltrú referents a notícies, serveis i agenda, els 
quals es reserven per a aquells fets o informacions relacionats directament o 
indirectament amb l’activitat associativa pròpia de les entitats.  

 
- Per causa de la rapidesa dels canvis i les innovacions en l’àmbit d’Internet, 

aquest Codi estarà en revisió i supervisió contínues, per tal d’afegir-hi o retirar-
ne els punts que calgui.  

 
- L’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú facilitarà la possibilitat de consultar aquest 

codi i les seves eventuals modificacions a tots els usuaris i usuàries que hi 
estiguin interessats, publicant-lo al portal d’entitats municipal.  

 
- Les entitats es comprometen a mantenir la informació actualitzada.  

 
- En el cas que una associació es doni de baixa del Registre Municipal d’Entitats 

es retirarà el seu accés al web i al Portal sense que suposi cap dret per a 
l’entitat i d’altres a reclamar cap mena d’indemnització.  

 

Dades de les associacions en el Portal de les Entitats de Vilanova i la Geltrú 
 



 

Per tal de garantir la veracitat de les dades que apareixen al Portal de les Entitats de 
Vilanova i la Geltrú, dins l’apartat “Directori d’Entitats”, per tal de modificar els camps 
de: nom, subnom o acrònim, domicili social i dades de comunicació, s’hauran de 
realitzar prèviament aquests canvis al Registre Municipal al departament de 
Participació.  
 
Recordem que les modificacions relatives a qualsevol canvi d’estatuts (nom de 
l’entitat, domicili social, objecte social, etc.) i a la composició de la Junta Directiva, 
s’han de notificar prèviament a la Direcció General de Dret i Entitats Jurídiques de la 
Generalitat de Catalunya. 
  
Els canvis relatius als camps de l’horari d’atenció al públic, el telèfon de contacte, la 
presentació de l’entitat, etc, es podran comunicar mitjançant un correu electrònic 
adreçat al portal en l’espai creat a l’efecte, indicant la identitat de la persona que 
proposa el canvi (nom complet i DNI), essent condició indispensable que sigui una 
persona membre de la Junta Directiva de l’associació i que consti al Registre 
municipal de les entitats com a tal amb mandat en vigor, o bé una persona 
expressament delegada per a aquesta finalitat, amb notificació prèvia signada per la 
Presidència.  
_____________________________________________________________________ 

 
 

8.3. ACORD DE LA JGL DE 16.10.2012, PEL QUAL S’APROVA 
L’AMPLIACIÓ DEL CONVENI ENTRE L’AJUNTAMENT DE 
VILANOVA I LA GELTRÚ I EL CONSELL ESPORTIU DEL 
GARRAF. 

 
“PRIMER. Aprovar un nou apartat de pactes del conveni entre l’Ajuntament de 
Vilanova i la Geltrú i el Consell Esportiu del Garraf, un dotzè punt en el qual el 
Consell Esportiu del Garraf es compromet a portar a terme la prestació del 
servei de control i arbitratge de les activitats i de la coordinació del projecte 
“Ara’munt”, pel període d’octubre a desembre de 2012 per un import de SET 
MIL QUATRE-CENTS CINQUANTA-CINC EUROS  (7.455 €). 
 
SEGON. Aquesta quantitat aniran a càrrec de la partida 33.340.22610 
Activitats Esportives, del vigent pressupost ordinari de la Regidoria d’Esports. 
  
TERCER. Facultar la Sra. alcaldessa i la regidora d’Esports a la signatura del 
present annex i a tots els document que li siguin de referència.” 

 
ANNEX  
 
S’afegeix a l’apartat de pactes del conveni entre l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú i 
el Consell Esportiu del Garraf, un dotzè punt que passa a tenir el redactat següent 
“12. El Consell Esportiu del Garraf es compromet a portar a terme la prestació del 
servei de control i arbitratge de les activitats i de la coordinació del projecte 



 

“Ara’munt”, pel període d’octubre a desembre de 2012 per un import de SET MIL 
QUATRE-CENTS CINQUANTA-CINC EUROS  (7.455 €)”. 
 

8.4. ACORD DE LA JGL DE 16.10.2012, PEL QUAL S’APROVA 
L’ANNEX DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ AMB EL CLUB 
PATÍ VILANOVA. 

 
“PRIMER. Aprovar l’annex del conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de 
Vilanova i la Geltrú i el Club Patí Vilanova que modifica l’apartat 1. dels pactes 
per part de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú en relació a l’aportació  
econòmica de 56.000 € i substituir-ho per la nova aportació que serà de VINT-
I-DOS MIL EUROS (22.000 €) pel Club Patí Vilanova amb NIF: G-58242421 i  
TRENTA-UN MIL EUROS (31.000 €) pel Club Patí Vilanova Fundació amb 
NIF: V-64597701. 
  
SEGON. Aquesta quantitat aniran a càrrec de la partida 33.340.48201 
Convenis i subvencions a entitats, del vigent pressupost ordinari de la 
regidoria d’Esports. 
  
TERCER. Facultar la Sra. alcaldessa i la regidora d’Esports a la signatura del 
present annex i a tots els document que li siguin de referència.” 

 
ANNEX  
 
Es modifica l’apartat 1. dels pactes per part de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú del 
conveni, que passa a tenir el redactat següent: ”Es compromet a fer una aportació 
econòmica de 56.000 € anuals durant els propers dos anys (2010-2011) i durant l’any 
2012 l’aportació econòmica serà de 53.000 €”. 
 

8.5. ACORD DE LA JGL DE 16.10.2012, PEL QUAL S’APROVA 
L’ANNEX DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ AMB EL CLUB DE 
FUTBOL VILANOVA. 

 
“PRIMER. Aprovar l’annex del conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de 
Vilanova i la Geltrú i el Club de Futbol Vilanova que modifica l’apartat 1. dels 
pactes per part de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú en relació a l’aportació  
econòmica de 56.000 € i substituir-ho per la nova aportació que serà de 
SEIXANTA-CINC MIL EUROS  (65.000 €). 
  
SEGON. Aquesta quantitat aniran a càrrec de la partida 33.340.48201 
Convenis i subvencions a entitats, del vigent pressupost ordinari de la 
Regidoria d’Esports. 
  
TERCER. Facultar la Sra. alcaldessa i la regidora d’Esports a la signatura del 
present annex i a tots els document que li siguin de referència. 



 

 
ANNEX  
 
Es modifica l’apartat 1. dels pactes per part de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú del 
conveni, que passa a tenir el redactat següent: “Es compromet a fer una aportació 
econòmica de 56.000 € durant els propers dos anys (2010-2011) i durant l’any 2012 
l’aportació econòmica serà de 65.000 €”. 

 
8.6. ACORD DE LA JGL DE 16.10.2012, PEL QUAL S’APROVA 
L’ANNEX DEL CONVENI AMB LA FUNDACIÓ PRIVADA UNIÓ 
D’ESPORTS VILANOVA I LA GELTRÚ. 
 

“PRIMER. Aprovar l’annex del conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de 
Vilanova i la Geltrú i l’entitat esportiva Fundació Privada Unió d’Esports 
Vilanova i la Geltrú que modifica l’article F.1. de l’apartat F) Contraprestació en 
relació a l’aportació econòmica de 35.781,10€ i substituir-ho per la nova 
aportació que serà de VINT-I-SET MIL EUROS (27.000 €). 
 
SEGON. Aquesta quantitat aniran a càrrec de la partida 33.340.48201 
Convenis i subvencions a entitats, del vigent pressupost ordinari de la 
Regidoria d’Esports. 
  
TERCER. Facultar Ia Sra. alcaldessa i la regidora d’Esports a la signatura del 
present annex i a tots els document que li siguin de referència.” 
 
ANNEX 
 
Es modificar l’article F.1. de l’apartat F) Contraprestació del conveni, que passa a 
tenir el redactat següent: “La regidoria d’Esports atorgarà una subvenció de VINT-I-
SET MIL EUROS  (27.000 €). Aquesta quantitat total es farà efectiva per mensualitats 
entre l’1 i 5 de cada mes i comprendrà inicialment els mesos de març de 2012 i el 
febrer de 2013 comptabilitzant unes 2.300 hores de servei. Aquesta quantitat i les 
hores de prestació de servei es podran revisar anualment”. 



 

8.7. ACORD DE LA JGL DE 16.10.2012, PEL QUAL S’APROVA 
L’ANNEX DEL CONVENI AMB EL CLUB ESPORTIU VILANOVA I 
LA GELTRÚ. 

 
“PRIMER. Aprovar l’annex del conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de 
Vilanova i la Geltrú i el Club Esportiu Vilanova i la Geltrú que modifica l’apartat 
1. dels pactes per part de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú en relació a 
l’aportació  econòmica de 18.000 € i substituir-ho per la nova aportació que 
serà de DISSET MIL EUROS (17.000 €). 
 
SEGON. Aquesta quantitat aniran a càrrec de la partida 33.340.48201 
Convenis i subvencions a entitats, del vigent pressupost ordinari de la 
regidoria d’Esports”. 
  
TERCER. Facultar la Sra. alcaldessa i la regidora d’Esports a la signatura del 
present annex i a tots els document que li siguin de referència.” 
 
ANNEX  
 
Es modificar l’apartat 1. dels pactes per part de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú 
del conveni, que passa a tenir el redactat següent: “Es compromet a fer una aportació 
econòmica de 18.000 € anuals durant els propers dos any (2010-2011) i durant l’any 
2012 l’aportació econòmica serà de 17.000 €”.  
 

8.8.  ACORD DE LA JGL DE 30.10.2012, PEL QUAL S’APROVA 
L’ANNEX AL CONVENI MARC AMB EL CONSORCI PER A LA 
NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA PER AL DESENVOLUPAMENT 
DE PROGRAMES I ACTUACIONS D’ACOLLIMENT LINGÜÍSTIC. 

 
“PRIMER. Aprovar l’annex al conveni marc de data 4 d’octubre de 2012 i codi 
C863-02301-005-11 entre el Consorci per a la Normalització Lingüística i 
l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú per al desenvolupament de programes i 
actuacions d’acolliment lingüístic mitjançant l’organització de cursos en català. 
 
SEGON. Satisfer la quantitat de 1.043,70 € (mil quaranta-tres amb setanta 
cèntims d’euro), com aportació de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, per a 
realitzar els programes esmentats, amb càrrec a la partida 35.230.22680 
Actuacions socials i educatives PINA del Pressupost Municipal de 2012.  
 
TERCER. Facultar l’alcaldessa perquè en nom de la Corporació signi quants 
documents siguin necessaris per a la formalització del  present acord.” 
 
 
Annex al document de data 15 de febrer de 2011 i codi C863-02301-005-11 entre 
el Consorci per a la Normalització Lingüística i l'Ajuntament de Vilanova i la 



 

Geltrú per al desenvolupament de programes i actuacions d'acolliment 
lingüístic mitjançant l'organització de cursos de català 
 

 
PACTES 

 
1. Aquest annex resta subjecte a les condicions generals establertes en el document 
de què depèn. 
 
2. L'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú efectuarà l'ingrés en un únic pagament abans 
de l'acabament de l'actuació. La despesa anirà a càrrec de la partida pressupostària 
35.230.22680  de l'exercici 2012. 
 
 

CODI CURS 
 

INICI 
 

FINAL 
 

DURADA 
 

PREVISIÓ 
ALUMNAT 

 
COST 

02301B1PRC00246 04/10/2012 24/01/2013 45 h 25 2.982,00 € 
 
 

FINANÇAMENT 
 
Cost total...................................................................................................2.982,00 € 
 

 
  

Aportació de la Generalitat de Catalunya al Consorci per a la Normalització 
Lingüística (65,00%).......1.938,30 € 
  
Aportació de l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú al Consorci per a la Normalització 
Lingüística (35,00%).......1.043,70 € 

  

Dades bancàries: Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona: 2100 2882 66 
0200046565 

 

ALCALDESSA 
 
Alguna paraula?  Sí, senyor Rodríguez. 
 
SANTIAGO RODRÍGUEZ 
 
Gràcies.  No és amb relació a aquest darrer conveni, sinó que és amb relació a 
la majoria d’aquests convenis, perquè veiem que són annexos en els quals una 
part important signifiquen una modificació a la baixa dels imports consignats.  
Si l’explicació d’això és motius d’austeritat i de conservació o hi ha algun altre 
motiu? 



 

 
ALCALDESSA 
 
Em sembla que són la majoria de convenis amb entitats esportives.  Li 
passarem en tot cas la paraula a la senyora Albà, però es correspon amb 
l’import consignat aquest any 2012 en el pressupost, crec, oi senyora Albà? 
 
BLANCA ALBÀ 
 
Sí, gràcies alcaldessa.  Bé, els imports aquests eren convenis trianuals; llavors 
hi havia una part que era econòmica, una altra part que era de gestió 
d’instal·lacions, de consergeria i dels bars.  I el tema econòmic, com vem 
modificar tota la partida de subvencions esportives a la baixa, doncs en aquest 
cas havíem de modificar el conveni, perquè doncs així constava i és l’únic... 
 
ALCALDESSA 
 
És l’adaptació dels convenis al pressupost 2012. 
 
BLANCA ALBÀ 
 
... l’únic que hi ha el tema de la Fundació d’Esport Base i el Club Futbol 
Vilanova, hi ha una diferència en positiu a favor del Club Futbol Vilanova 
perquè hi ha una transferència de jugadors important de la Fundació al Club de 
Futbol, i aquest és l’únic que és un increment, però els altres tot és una rebaixa 
en la subvenció que tenien atorgada per tres anys.  Gràcies. 
 
ALCALDESSA 
 
Molt bé, gràcies senyora Albà.  Res més?  D’acord.  Doncs per tant, si no hi 
han més paraules, passem al punt número 9. 
 

    9.  SOCIETAT DEL CONEIXEMENT I SERVEIS PERSONALS 
SECTORIALS. DONAR COMPTE DE L’ACORD DE LA JGL DE 
9.10.2012, PEL QUAL S’APROVA L’ADDENDA AL CONVENI DE 
COL·LABORACIÓ AMB LA FUNDACIÓ INSTITUT DE 
REINSERCIÓ SOCIAL (FUNDACIÓ IRES), PER A LA 
REALITZACIÓ D’ACTIVITATS DE PREVENCIÓ DE LA VIOLÈNCIA 
MASCLISTA DURANT EL CURS ESCOLAR 2012-2013. 

 
El secretari dóna lectura a l’acord de Junta de Govern Local de 9 d’octubre de 
2012: 
 



 

“PRIMER. Aprovar l’addenda al conveni entre l’Ajuntament de Vilanova i la 
Geltrú i la Fundació Institut de Reinserció Social – Fundació IReS per a la 
realització d’activitats de prevenció de la violència masclista durant el curs 
escolar 2012-2013, en el marc del Programa d’Animació Educativa (PAE). 
 
SEGON. La realització dels tallers de prevenció de la violència masclista i 
relacions igualitàries que sol·licitin els centres docents a través del PAE, es 
duran a terme durant el curs escolar 2012-2013, fins a un màxim de 40 tallers.  
 
TERCER. Destinar la quantitat de DOS MIL TRES-CENTS EUROS (2.300 €) 
per fer front al pagament dels tallers, el qual es realitzarà prèvia presentació 
de la factura corresponent per part de la Fundació IReS, al preu de 57,5 € per 
taller, i anirà a càrrec a la partida del Pla d’Equitat número 34 231 22608, del 
pressupost de despeses vigent. 
 
QUART. Facultar l’alcaldessa per a la signatura de la documentació 
necessària.” 
 
 
ADDENDA AL CONVENI ENTRE L’AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ I 
LA FUNDACIÓN INSTITUTO DE REINSERCIÓN SOCIAL (FUNDACIÓ IRES) PER 
A LA REALITZACIÓ D’ACTIVITATS DE PREVENCIÓ DE LA VIOLÈNCIA 
MASCLISTA DURANT EL CURS ESCOLAR 2012-2013, EN EL MARC DE LA 
REGIDORIA DEL PLA D’EQUITAT 
 
Vilanova i la Geltrú, 26 de setembre de 2012 
 

ANTECEDENTS 
 
I. La Junta de Govern Local va acordar, data 17 d’abril de 2009, la signatura d’un 

conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú i la Fundació 
IReS per al desenvolupament d’activitats adreçades a la població del municipi 
relacionades amb els àmbits d’actuació de la Fundació IReS, especialment en 
programes específics d’atenció i també de prevenció, emmarcats en els àmbits 
d’actuació següents: acció social dins del sistema judicial, accions contra la 
violència familiar i de gènere, inclusió social i infància, joventut i família. El 
conveni és signat el mes de maig de 2010 per l’Alcalde, la Regidora de Serveis 
Socials i Salut, el Regidor de Joventut i la Directora de la Fundació IReS. 

 
II. El pacte tercer d’aquest conveni preveu l’aprovació d’addendes anuals per a la 

definició i concreció de les activitats objecte de col·laboració. 
 
III. L’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, a través de la Regidoria del Pla d’Equitat, 

ofereix tallers per a la prevenció de la violència masclista, tallers que es volen 
continuar oferint per al curs 2012-2013 per a 3r i 4t d’ESO, 1r de Batxillerat, 
cicles formatius i PQPI, mitjançant el programa d’animació educativa (PAE). 
Aquests tallers es realitzaran conjuntament amb els tallers de sexualitat i 



 

afectivitat que ofereix la Regidoria de Salut, tot i que com a activitat 
independent. 

 
IV. L’experiència prèvia de la Fundació IReS tant en l’execució del Programa 

d’Educació Afectiva i Sexual, que ja ha portat a terme tallers adreçats a joves 
als IES de la ciutat, en cursos anteriors, com en la realització de l’assessoria 
afectiva i sexual de l’Oficina Jove, i el seu arrelament a l’entorn social de la 
ciutat, són factors determinants a l’hora d’encarregar l’execució d’aquests tallers 
de prevenció de la violència i relacions igualitàries. 

 
V. El punt quart del conveni diu que aquest tindrà una durada d’un any natural, 

prorrogable de forma automàtica per anualitats, si cap de les dues parts 
denuncia la seva vigència amb dos mesos d’antelació.  

 
PACTES 
 
Primer.- La Regidoria del Pla d’Equitat, encarrega a la Fundació IReS la realització 
de tallers per a la prevenció de la violència masclista i relacions igualitàries, adreçats 
a alumnes de 3r i 4t d’ESO, 1r de Batxillerat, cicles formatius i PQPI, a través del 
PAE, per al curs escolar 2012-2013, i fins a un màxim de 40 tallers. 
 
Segon. Les línies estratègiques, els programes i les activitats estan sota la direcció 
de la Regidoria del Pla d’Equitat i es planifiquen i consensuen amb la Regidoria de 
Salut i amb el personal tècnic de la Fundació IReS.  
 
Tercer.-  La Fundació IRES es compromet a: 
 

1. Realitzar durant el curs escolar 2012-2013 els tallers de prevenció de la 
violència masclista i relacions igualitàries que sol·licitin els centres docents a 
través del PAE, fins a un màxim de 40 tallers. 

 
      La durada del taller serà d’una hora. 
 
2. Aquest servei es durà a terme per personal qualificat de l’entitat. I aquesta 

està obligada al compliment de les disposicions vigents en matèria laboral i de 
seguretat social. 

 
Entre el personal aportat per l’entitat i l’Ajuntament no existirà en cap cas 
relació funcionarial o laboral. 

 
3. Confeccionar una memòria, quantitativa i qualitativa, de la realització dels 

tallers, incloent-ne l’anàlisi amb l’objectiu de proposar possibles millores a 
introduir, de cara al funcionament de l’any següent, i presentar-la a l’Espai 
d’Equitat durant el mes següent a la finalització d’aquest conveni. 

 
Quart.- La Regidoria del Pla d’Equitat de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú es 
compromet al pagament del tallers realitzats, el preu dels quals és de 57,5 € per 



 

taller, amb càrrec a la partida del Pla d’Equitat número 34 231 22608, prèvia 
presentació de factura per part de la Fundació IReS. 
 
Cinquè.- Aquests tallers seran duts a terme per part d’un/a tècnica especialista en 
prevenció de la violència masclista i educació afectiva i sexual (preferentment la 
referent de l’assessoria Afectiva i sexual de l’Oficina Jove). El preu inclou, la 
preparació i l’execució del taller amb els i les joves, així com les reunions de 
coordinació, seguiment i avaluació que s’estableixin.  
 
Sisè.- S’establiran reunions periòdiques de coordinació, seguiment i avaluació, on 
assistiran representants de l’entitat i de l’Espai d’Equitat de l’Ajuntament, amb 
l’objectiu  de vetllar pel compliment d’aquest conveni. 
 
Setè.- Seran causes d’extinció l’incompliment dels seus acords per qualsevol de les 
dues parts signants i la inobservança de la normativa vigent aplicable. 
_____________________________________________________________________ 
 
 
ALCALDESSA 
 
Gràcies, senyor secretari.  Senyora Llorens. 
 
ARIADNA LLORENS 
 
Sí, molt breument.  Tot i que s’ha explicat en Comisió Informativa, bàsicament 
això són uns tallers de prevenció contra la violència de gènere.  Enguany hem 
assolit arribar fins a 39 tallers.  Aproximadament això vol dir uns 1.200 alumnes 
de secundària a la ciutat de Vilanova i la Geltrú.  Bàsicament el que es treballa 
són relacions de respecte i d’igualtat entre home-dona i els instituts que s’han 
inscrit a través del PAE són el Cim, la Divina Providència, el Lluch i Rafecas, 
Santa Teresa de Jesús, el Joaquim Mir, l’Institut Baix-a-mar, el Sant 
Bonaventura, el Manel de Cabanyes, també ho fem a través de TEGAR, a 
l’IMET a través dels PTTs i PQPIs, i també és una activitat que recull tot el 
tema de relacions, com us deia, respectuoses entre nois i noies de 12 a 17 
anys.   
 
ALCALDESSA 
 
Molt bé, gràcies senyora Llorens.  Senyora Sánchez. 
 
IOLANDA SÁNCHEZ 
 
Bàsicament per... en tot cas és una pregunta.  Normalment tot el que era el 
tema de violència masclista a l’aula, el treball es feia a través de recursos 
propis de la Regidoria, tant d’Equitat com recursos propis d’Educació, de la 
Regidoria d’Educació.  Bàsicament era aquesta pregunta, davant del conveni, 



 

perquè en aquest cas doncs anem a “externalitzar” doncs aquest servei a 
través de la realització d’un conveni amb aquesta fundació. 
 
ARIADNA LLORENS 
 
Sí, de fet no és una externalització, és la mateixa persona que ho feia sempre, 
la mateixa professional, que continua fent-ho aquest any.  És una addenda que 
va lligada amb serveis socials, i el que fem és agrupar-la amb lo que és una 
partida de Serveis Socials, per això s’ha hagut de passar per Junta de Govern 
aquest any.  
 
ALCALDESSA 
 
D’acord, gràcies.  Alguna paraula més?  Passem, per tant, al següent punt. 
 
 

  10.  PROMOCIÓ DE LA CIUTAT. DONAR COMPTE DE DIFERENTS 
ACORDS DE JUNTA DE GOVERN LOCAL, D’APROVACIÓ DE 
CONVENIS. 

 
El secretari dóna lectura als enunciats dels quatre convenis corresponents al 
punt 10 de l’ordre del dia, dels quals es dóna compte. 
 
 

10.1. ACORD DE LA JGL DE 16.10.2012, PEL QUAL S’APROVA 
EL CONVENI AMB L’ASSOCIACIÓ TOT COMERÇ I EL 
CONSORCI DE COMERÇ, ARTESANIA I MODA DE CATALUNYA 
(CCAM) DEL DEPARTAMENT D’EMPRESA I OCUPACIÓ. 

 
 
“PRIMER. Aprovar el conveni entre l'ajuntament de Vilanova i la Geltrú, el 
Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya, organisme adscrit al 
Departament d'Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya i 
l'Associació Tot Comerç. 
 
SEGON. Facultar l'alcaldessa per a la signatura d'aquest conveni i altra 
documentació relacionada. 
 
TERCER. Ratificar l'acord pel Ple de la Corporació. 
 
QUART. Notificar l'acord als interessats.” 
 
 



 

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL CONSORCI DE COMERÇ, 
ARTESANIA I MODA DE CATALUNYA, ORGANISME ADSCRIT AL 
DEPARTAMENT D’EMPRESA I OCUPACIÓ DE LA GENERALITAT DE 
CATALUNYA, L’AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ I L’ASSOCIACIÓ DE 
COMERCIANTS TOT COMERÇ (VIU COMERÇ) PER A LA CONSOLIDACIÓ DEL 
CENTRE COMERCIAL A CEL OBERT (CCCO) DE VILANOVA I LA GELTRÚ. 
 
A Vilanova i la Geltrú, 20 d’octubre de 2012. 
 

REUNITS 
 
D’una banda, el Sr. Josep Maria Recasens i Soriano, Director General de Comerç, 
actuant en aquest acte en la seva qualitat de director del Consorci de Comerç, 
Artesania i Moda de Catalunya, en nom i representació d’aquest Consorci d’acord 
amb les funcions que li atribueix l’article 17 k) dels estatuts aprovats per Acord de 
Govern de data 15 de setembre de 2009.  
 
De l’altra la Sra. Neus Lloveras i Massana alcaldessa de l’Ajuntament de Vilanova i la 
Geltrú, nomenada per decret de l’alcaldia de data 11 de juny de 2011 i assistida pel 
Sr.  Isidre Martí i Sardà, Secretari i fedatari públic de la Corporació municipal. 
 
I de l’altra la Sra. Amèlia Maestre i Comas, Presidenta de l’Associació de comerciants 
Tot Comerç (Viu Comerç) de Vilanova i la Geltrú, amb domicili a la mateixa, i amb 
NIF: G-62255070, en virtut del nomenament de data 13 de juliol de 2010. 
 
Totes les parts es reconeixen mútuament la capacitat legal necessària per obligar les 
seves respectives entitats, i  

 
MANIFESTEN 

 
1. Que és objectiu del Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de 

Catalunya, a través del Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya 
(CCAM), en base a les actuacions establertes en el Pla Estratègic del Comerç 
de Catalunya 2011-2015, potenciar especialment la cooperació entre les 
petites i mitjanes empreses comercials i de serveis que contribueixen a la 
necessària renovació de l’activitat comercial, impulsar la renovació i la 
innovació en el sector i vehicular la col·laboració amb altres administracions 
per a la dinamització dels centres comercials urbans. L’objectiu d’aquest 
programa és donar suport als ajuntaments i les associacions de comerciants 
de Catalunya per la consolidació dels Centres Comercials a Cel Obert de 
Catalunya (CCCO). 

 
2. Que  es voluntat de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú donar suport  al sector 

comercial per a seguir treballant intensament per a la consolidació del Centre 
Comercial a Cel Obert de Vilanova i la Geltrú (CCCO). 

 
3. Que l’Associació de comerciants Tot Comerç (Viu Comerç) de Vilanova i la 

Geltrú porta a terme aquest projecte amb una clara vocació integradora en 



 

relació amb la gestió de les possibles associacions limítrofs cercant sinèrgies i 
punts en comú amb la finalitat d’aconseguir economies d’escala. 

 
4. La parcial coincidència d’objectius entre el CCAM, l’Ajuntament de Vilanova i 

la Geltrú i l’Associació de comerciants Tot Comerç (Viu Comerç) de Vilanova i 
la Geltrú ha originat un comú interès en la recíproca col·laboració d’aquestes 
entitats, i aquesta voluntat de col·laboració aconsella l’establiment del present 
conveni amb l’objectiu de contribuir en la necessària renovació i consolidació 
de l’activitat comercial i així consolidar la seva posició competitiva.  

 
En conseqüència, les parts formalitzen el present Conveni, el qual es regirà pels 
següents 

 
PACTES 

 
PRIMER.- OBJECTE 
 
El present conveni té per objecte consolidar o fins i tot crear sinergies comercials 
urbanes que siguin capaces de donar respostes professionals a les necessitats 
actuals dels consumidors, i convertir l’equipament comercial col·lectiu urbà en 
l’element motor de la revitalització comercial i urbanística del seu entorn. 
 
El programa previst per a l’any 2012, amb l’objectiu d’aconseguir el suport col·lectiu 
que reforci la capacitat de generar un projecte en el que tothom s’hi senti reflectit i 
compromès, per tal de millorar-ne el seu posicionament i la seva competitivitat davant 
dels nous entorns canviants del sector, està format per les actuacions següents: 
 
Pla d’actuació: 
 
IMPLEMENTACIÓ DE PROJECTES i CAMPANYES 
 

• Descripció / detall de l’acció TIQUET APARCAMENT VIU COMERÇ – VNG- 
impressió de tiquets paper amb logotip i promoció aparcaments 
Tot l’any 2012 

 
• Descripció / detall de l’acció CARNAVAL 2012- “ Busca l’Anomalia” 

Viu Comerç amb la Col·laboració de la FAC 
Implicació en El Carnaval que és una de les Festes més importants de la 
ciutat. 
Febrer 2012 
 

• Descripció / detall de l’acció FIRA FORA ESTOCS 
És intrínseca a l’activitat comercial, augmentar la presència del sector a la 
ciutat. 
Apropar el comerç al públic, sortint a vendre a la plaça de la ciutat. Oferint el 
producte de final de temporada. 
2 cops l’any: Finalització rebaixes hivern i rebaixes d’estiu. (Març i Setembre 
2012) 



 

 
• Descripció / detall de l’acció CAMPANYA SANT JORDI 

Participació del comerç a la Diada de Sant Jordi 
Campanya de vinculació de Sant Jordi amb el comerç mitjançant col·lecció de 
punts de llibre del comerç de sempre. 
Abril 2012 
 

• Descripció / detall de l’acció PRESÈNCIA EXPOBAGES 
Promoció del comerç vilanoví a les comarques properes aprofitant inauguració 
de la nova autovia C15 cap al Bages 
Donar a conèixer l’atractiu comercial de Vilanova i la Geltrú per atraure nous 
clients. 
Maig 20112 
 

• Descripció / detall de l’acció VIU LA SOLIDARITAT 
Implicació del comerç en les necessitats socials més properes. 
Campanya de col·laboració amb la Marató per la Pobresa 
Maig 20112 
 

• Descripció / detall de l’acció VILANOVA SHOPPING NIGHT ESTIU 
Augmentar la notorietat de la marca comercial associada mitjançant activitats 
innovadores 
Notorietat de la ciutat com a centre comercial urbà de referència. Nova forma 
de relacionar-se entre els comerciants i els seus clients 
Juny 2012 
 

• Descripció / detall de l’acció PLANELL COMERCIAL 
Nova edició planell, nou i compartir amb l’Ajuntament. Aglutinar el comerç de 
la ciutat i informar de la seva ubicació i serveis als clients potencials. 
La ciutat com a centre comercial a cel obert. Informar varietat oferta i serveis. 
Tot l’any. Reedició juny 2012 
 

• Descripció / detall de l’acció LONES PROTECCIÓ APARADORS FESTA 
MAJOR/ CARNAVAL 
Cremades i trencadisses per culpa del foc i per els caramels durant les festes 
locals. 
Protegir els vidres en els comerços durant: la Festa Major i el Carnaval. Amb 
imatges de les festes i o informació de la ciutat. Així com millorar l’aspecte de 
locals buits. 
Juliol 2012 

 
• Descripció / detall de l’acció BOTIGA POP UP 

Projecció del comerç de Vilanova i de la seva imatge i valors a la zona 
marítima, on s’incrementa la població a l’estiu. 
Incrementar la presència del comerç de la ciutat a la zona mar dinamitzant 
una àrea potencialment comercial 
Juliol – Agost 2012 
 



 

• Descripció / detall de l’acció PROMOCIÓ DEL COMERÇ ALS MITJANS DE 
COMUNICACIÓ 
Incrementar la notorietat del comerç local associat a la ciutat. 
Promoció dels comerços associats a la ràdio i TV local 
Agost 2012 
 

• Descripció / detall de l’acció CAMPANYA NORMALITZACIÓ LINGÜISTICA 
Col·laboració amb l’Ajuntament amb campanya de normalització lingüística. 
Català llengua vehicular del comerç 
Octubre 2012 
 

• Descripció / detall de l’acció FIRA DE NOVEMBRE 
Participació del comerç de Vilanova a la Fira multisectorial de la ciutat. 
Aparador del comerç de la ciutat i dels seus valors pels visitants. Promoció 
dels associats 
Novembre 2012 
 

• Descripció / detall de l’acció VILANOVA SHOPPING NIGHT HIVERN 
Augmentar la notorietat de la marca comercial associada mitjançant activitats 
innovadores 
Notorietat de la ciutat com a centrecomercial urbà de referència. Nova forma 
de relacionar-se entre els comerciants i els seus clients 
Novembre 2012 
 

• Descripció / detall de l’acció CAMPANYA NADAL i REIS MAGS 
Dinamitzar el comerç durant l’època nadalenca i de reis fomentant la compra 
als comerços associats. 
Gaudir de les compres de Nadal a la ciutat mitjançant regals o activitats 
complementaries, pista de gel 
Desembre 2012 
 

• Descripció / detall de l’acció MANTENIMET PÀGINA WEB I CREACIÓ 
D’EINES ONLINE 
Adaptar-se a les noves tecnologies i xarxes socials, per demanda del soci i 
consumidor final. 
Disposar d’una pàgina web activa i atractiva per consultar tot tipus de públic. 
Creació d’eines online per millora la interactuació comerç-client. 
Tot l’any 2012 
 

• Descripció / detall de l’acció Estructura – Gerent i suport tècnic 
Crescuda en nombre d’associats 
Consolidar accions 
Tot l’any 2012 
 

• Descripció / detall de l’acció 
Cursos formació als associats 
Noves tendències i necessitat al comerç 
Comerç al dia en tendències i estructura 



 

Tot l’any 
 
COST TOTAL PROJECTE: 106.000 EUROS 
 
 
SEGON.- FINANÇAMENT 
 
I. Que l’aportació del CCAM al finançament del pla d’actuació de l’Associació de 
comerciants Tot Comerç (Viu Comerç) es portarà a terme segons les condicions i 
amb els requisits establerts als programes 5.1 i 5.2 de “Dinamització d’una zona d’alta 
concentració comercial” i “Per actuacions innovadores o d’especial notorietat 
liderades pel comerç associat” de la Resolució de 30 de març de 2012 (DOGC núm. 
6114) modificada per la Resolució de 24 d’abril de 2012  (DOGC número 6124) i per 
la Resolució de 25 de juny de 2012 (DOGC 6165) del Consorci de Comerç, Artesania 
i Moda de Catalunya per la qual es dóna publicitat a les bases reguladores per a la 
concessió d’incentius en l’àmbit del comerç, dels serveis, de l’artesania i la moda per 
a l’any 2012.  
 
II. Que el CCAM participarà en el projecte presentat amb una aportació màxima de 
35.000€, amb un límit del 50% del cost de les accions correctament justificades. 
L’aportació del CCAM en cap cas superarà la quantitat de 35.000€, en els termes i 
condicions establerts a la resolució de concessió en relació amb la data límit de 
justificació, la presentació de la documentació acreditativa de la despesa, etc. 
 
II. Que l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú donarà el suport necessari per a la 
correcta consecució de les activitats que es desenvolupin dins del programa 
d’actuacions. 
 
III. Que l’Associació de comerciants Tot Comerç (Viu Comerç) aportarà els mitjans 
personals i materials necessaris per desenvolupar el projecte. 
 

TERCER.- OBLIGACIONS DE LES PARTS 

1. El CCAM es compromet a: 
 
a) Col·laborar en la difusió, promoció i coordinació d’aquestes actuacions. 
b) Col·laborar en la consecució dels objectius del present Conveni. 
c) Fer efectiva l’aportació econòmica especificada al pacte segon, en els termes i 

condicions establerts a la resolució d’atorgament de la subvenció.  
 
2. L’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú es compromet a: 
 
a) Col·laborar en la difusió, promoció i coordinació del projecte. 
b) Col·laborar en la consecució dels objectius del present Conveni. 
c) L'Ajuntament no farà efectiva cap aportació econòmica, limitant-se la seva 

participació a la col·laboració expressada en els dos punts anteriors. 
 



 

3. L’Associació de comerciants Tot Comerç (Viu Comerç) de Vilanova i la Geltrú es 
compromet a: 
 
a) Responsabilitzar-se de la coordinació i de la gestió del projecte CCCO de Vilanova 
i la Geltrú. 
b) Aportar els mitjans personals i materials per al desenvolupament d’aquest projecte. 
c) Col·laborar en la consecució dels objectius del present Conveni. 
d) Presentar la documentació, en temps i forma, justificativa de les inversions, 
(factures de tercers a nom del sol·licitant amb els corresponents justificants de 
pagament). 

    
QUART.-  COMISSIÓ DE SEGUIMENT 
 
Que com a instrument per a la realització i desenvolupament d’aquest conveni, les 
parts acorden crear una comissió de seguiment, on hi participen els representants de 
les entitats representades amb la finalitat d’optimitzar els procediments administratius 
del present conveni i a la vegada garantir  la idoneïtat de les actuacions realitzades, 
així com els mecanismes per a la seva difusió i finançament. 
 
En el termini de 30 dies des de la signatura del conveni les parts designaran els seus 
representants en aquesta Comissió, que estarà formada com a mínim per un 
representat de cada part. 
 
CINQUÈ.- COMUNICACIÓ 
 
Les parts signants d’aquest conveni s’obliguen a fer constar el patrocini i el logotip del 
CCAM, dels CCCO de Catalunya, de la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de 
Vilanova i la Geltrú en els elements informatius i publicitaris relacionats amb  les 
activitats dutes a terme. 
 
El Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya posarà a l’abast de les parts 
l’adreça de correu electrònic ccam@gencat.cat per tal de difondre les seves 
activitats de comunicació i promoció que afecten al sector comercial a través de la 
Unitat de Comunicació del CCAM. 
 
SISÈ.- VIGÈNCIA DEL CONVENI 
 
Que el present conveni té vigència des de la seva signatura i fins el 31 de desembre 
de l’any 2012, sense perjudici que sigui aplicable a totes les accions iniciades abans 
de la signatura, que siguin objecte d’aquest conveni i es desenvolupin durant el 2012. 
 
SETÈ.- MODIFICACIONS DEL CONVENI 
 
Les modificacions a introduir en el Conveni requeriran de la subjecció al mateix 
procediment i requeriments formals seguits per a la seva formalització inicial. Les 
modificacions del conveni s’hauran de fer mitjançant addendes. 
 



 

Que qualsevol dels sotasignants, previ acord exprés de les parts, podrà acordar la 
participació d’altres institucions públiques o privades que puguin tenir interès en el 
projecte, per tal de cercar recursos per al finançament dels projectes, mitjançant la 
formalització d’addendes al present conveni. 
 
VUITÈ.- COMPATIBILITAT AMB D’ALTRES SUBVENCIONS 
 
1.- Les entitats signants han de declarar en la sol·licitud la petició i/o obtenció de 
qualsevol subvenció pública concurrent. 
 
2.- La subvenció atorgada en la resolució de concessió serà compatible amb 
qualsevol altra concedida per altres administracions o ens públics o privats. 
Tanmateix, l’import total de les subvencions rebudes, ajuts o ingressos vinculats per a 
la mateixa finalitat, no podrà superar el cost total de l’activitat a desenvolupar, el qual, 
en cap cas, pot ser superior al valor de mercat. Altrament, serà procedent la reducció 
de la subvenció per l’excés obtingut, i en el seu cas, el reintegrament que 
correspongui. 
 
NOVÈ.- COMPLIMENT DE LA LLEI ORGÀNICA DE PROTECCIÓ DE DADES 
 
Les parts acorden expressament que en l’obtenció i tractament de dades de persones 
físiques que es puguin dur a terme en compliment d’aquest conveni respectaran la 
Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter 
personal i demés disposicions que siguin aplicables en la matèria.  
 
DESÈ.- RÈGIM JURÍDIC 
 
1.- Les parts es comprometen a resoldre de manera amistosa qualsevol desacord 
que dimani de la interpretació i acompliment del present Conveni. 
 
2.- En darrer terme, si no pogués assolir-se un acord, les parts se sotmetran a l’ordre 
jurisdiccional contenciós administratiu dels Jutjats i Tribunals de la ciutat de 
Barcelona, amb expressa renúncia de qualsevol altre fur o domicili. 
 
ONZÈ.- CAUSES DE RESOLUCIÓ DEL CONVENI 
 
Aquest conveni es resoldrà: 
 
1- Per mutu acord de les parts. 
2- Per incompliment de les obligacions establertes en aquest conveni per qualsevol 
de les parts. 
3- Per impossibilitat d’aconseguir l’objecte o la finalitat prevista en aquest conveni. 
4- Per altes causes de resolució previstes en el marc normatiu vigent. 
 
I en prova de conformitat amb l’anteriorment exposat, les parts signen tres exemplars 
d’aquest conveni a un sol efecte, en el lloc i dia assenyalats a l’encapçalament. 
 



 

10.2. ACORD DE LA JGL DE 30.10.2012, PEL QUAL S’APROVA 
EL CONVENI DE CESSIÓ, A PRECARI, D’UN SOLAR AL PARC 
DE BAIX-A-MAR, PER A LA FIRA DE NOVEMBRE. 

 
“PRIMER. Aprovar el conveni de cessió a precari amb la societat Garraf 
Mediterrània, SA amb CIF A62445622 de la finca amb núm. registral 52.092 
situada entre els carrers rambla de la Pau, carrer de la Boia, camí de l'Estany i 
rambla Joan Baptista Pirelli. 
 
SEGON. Facultar al regidor de Promoció Econòmica, Turisme, Comunicació i 
Premsa per a la signatura de l'esmentat contracte i quanta documentació sigui 
necessària per aquest acte. 
 
TERCER. Notificar l'acord a l'interessat.” 
 

 
CONVENI DE CESSIÓ, A PRECARI, D’UN SOLAR AL PARC DE BAIX-A-MAR, 

PER A LA FIRA DE NOVEMBRE 
 

Vilanova i la Geltrú, 23 d’octubre de 2012. 
 
REUNITS  
 
D’una part, en Martí Prat Huertas, proveït de DNI núm. DNI 36.980.614-H, actuant 
en representació de la societat GARRAF MEDITERRÀNIA S.A., amb CIF A-
62445622, i domicili a Barcelona, Passeig de Gràcia 56, 3-A, segons escriptura de 
poder atorgada davant el notari de Barcelona, Sr. Francisco Armas Omedes, en data 
27 d’abril de 2012, protocol núm. 1.026. 
 
De l’altra,Gerard Figueras Albà, Regidor de Joventut, Promoció Econòmica, Turisme, 
Comunicació i Premsa de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, actuant en 
representació de l’AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ. 
 
Ambdues parts es reconeixen la capacitat legal necessària per a l’atorgament del 
present document, i lliurement 
 
MANIFESTEN  
 
I.- Que la societat GARRAF MEDITERRÀNIA S.A. és propietària del ple domini de la 
parcel·la situada a Vilanova i la Geltrú, delimitada pels carrers Rambla de la Pau, 
carrer de la Boia, camí de l’estany i Rambla Joan Baptista Pirelli, amb un superfície 
aproximada de 7.700 m2, inscrita al Registre de la Propietat de Vilanova i la Geltrú, 
amb número de finca registral 52.092. 
 
S’acompanya plànol adjunt on consta grafiada la referida parcel·la. 
 



 

II.- Que l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú durà a terme durant els dies 9,10 i 11 de 
novembre de 2012,  la “FIRA DE NOVEMBRE”, estant interessat en la cessió de l’ús 
de la finca relacionada a l’expositiu anterior, propietat de GARRAF MEDITERRÀNIA 
S.A., mentre duri la referida fira, per destinar-la a zona d’aparcament dels expositors. 
 
III.- Que de conformitat amb l’anterior, ambdues parts han acordat la concessió d’un 
dret de precari, atorgant el present document amb subjecció als següents,  
  

P A C T E S 

 
PRIMER.- En relació a les finques descrites en l’expositiu I, GARRAF 
MEDITERRÀNIA S.A. CONCEDEIX un DRET DE PRECARI a favor de 
l’AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ, rebent l’esmentada corporació la 
cessió de l’ús de la finca descrita a total satisfacció. S’adjunta plànol d’emplaçament 
de les finca amb superfície grafiada de la zona destinada a l’ús per part de 
l’Ajuntament. 
 
SEGON.- Ambdues parts estableixen que el dret de precari queda subjecte a les 
clàusules següents: 
 

1. El dret de precari constituït a favor de l’Ajuntament no generarà cap 
contraprestació econòmica ni a favor de la societat propietària dels terrenys ni a 
favor de l’Ajuntament. 

 
 L’Ajuntament es compromet a retirar tota la matèria vegetal de la parcel·la i a 

l’arranjament d’algunes parts malmeses del tancament metàl·lic perimetral.  
 
2. La durada del precari s’estableix durant els dies compresos entre l’1 d’octubre 

de 2012 i 12  de novembre  de 2012, ambdós inclosos.   
 
3. La cessió de l’ús efectuada queda condicionada a que l’Ajuntament utilitzi els 

terrenys objecte de cessió per a destinar-los exclusivament a l’activitat 
d’estacionament de vehicles per expositors que participen a la fira que es 
celebrarà durant els dies objecte de cessió. 

 
4. L’Ajuntament es compromet a que durant les hores en que no es desenvolupi la 

fira prevista, la parcel·la haurà de romandre tancada, impedint l’accés a tercers 
des dels solars colindants o el carrer. 

 
 Correrà a càrrec de l’Ajuntament la contractació d’un servei de vigilància si fos 

necessari. 
 
5. En el moment en què fineixi el precari concedit, l’Ajuntament haurà de retornar 

la possessió de l’espai objecte de cessió a GARRAF MEDITERRÀNIA, 
completament lliure així com net de qualsevol tipus de runa, brutícia i vehicles, 
en el mateix estat en que va ser lliurat i sense matèria vegetal, i en condicions 
de ser immediatament ocupat per la propietat. 

 



 

 Qualsevol deteriorament del paviment d’accés al recinte i/o mobiliari urbà i/o 
tanques de delimitació del solar que es produeixi durant el termini de cessió, 
serà responsabilitat de l’Ajuntament, que correrà única i exclusivament amb les 
despeses de reparació o substitució que siguin necessàries per deixar la finca 
en l’estat anterior a la present cessió, prèvia comunicació a la propietat de les 
reparacions que calguin. 

 
6. Durant el període de temps en que romangui vigent l’esmentat dret de 

concessió en precari, LA PROPIETAT queda exonerada de qualsevol 
responsabilitat que es pugui derivar de qualsevol actuació u omissió que es 
produeixi com a conseqüència de la signatura d’aquest contracte, responent en 
qualsevol cas l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú de les mateixes. S’annexa al 
present document l’assegurança de l’Ajuntament que cobreix els danys que es 
puguin produir a la propietat i de responsabilitat civil.   

 

I perquè així consti, i en prova de conformitat, signen el present document per duplicat i 
a un sol efecte, en el lloc i data indicats en l’encapçalament. 
 

10.3. ACORD DE LA JGL DE 30.10.2012, PEL QUAL S’APROVA 
EL CONVENI AMB L’ASSOCIACIÓ DR. JUM PER DONAR 
SUPORT A “BLANC. FESTIVAL DE DISSENY GRÀFIC DE 
CATALUNYA”. 

 
“PRIMER. Aprovar el conveni entre l'ajuntament de Vilanova i la Geltrú i 
l'Associació Dr. Jum per a la realització de "Blanc. Festival de Disseny Gràfic 
de Catalunya". 
 
SEGON. Aprovar l'aportació econòmica a l'Associació Dr. Jum, amb CIF 
G65362717 de 3.500 € (tres mil cinc cents euros) amb càrrec a la partida 
10.430.48200 Acords i convenis projectes, d'acord amb les especificacions que 
estableix la normativa municipal en matèria de subvencions a entitats. 
 
TERCER. Ratificar l'acord pel Ple de la Corporació. 
 
QUART. Notificar l'acord als interessats.” 

 
 

CONVENI ENTRE L’AJUNTAMENT DE  
VILANOVA I LA GELTRÚ I L'ASSOCIACIÓ DR.JUM, ORGANITZADORA DE 

BLANC, FESTIVAL DE DISSENY GRÀFIC DE CATALUNYA 
 
 
A Vilanova i la Geltrú, a l'Ajuntament, essent el dia  xxx de xxx de 2012, es 
reuneixen, 

 
D'una banda, l'Il·lustríssima senyora Neus Lloveras Massana, alcaldessa de 
l'AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ, en representació d'aquest i en 



 

companyia del senyor Gerad Figueras Albà, regidor de Promoció Econòmica i 
Turisme i assistits pel senyor Isidre Martí Sardà, secretari d'aquesta corporació, 
facultats per aquest acte per acord de Junta de Govern Local de data xxx de xxx de 
2012.  

 
I de l'altra part, el senyor Raúl Ramos Arenas, en qualitat de president de l'Associació  
DR. JUM entitat organitzadora de BLANC FESTIVAL DE DISSENY GRÀFIC DE 
CATALUNYA, amb NIF G65362717, i amb domicili al C/ Palmerar Baix, 6, de 
Vilanova i la Geltrú. 
 
Ambdues parts a títol de preàmbul, 

 

FAN CONSTAR QUE 

La ciutat de Vilanova i la Geltrú té una llarga i important tradició en la realització de 
festes, fires, festivals i congressos que, a més d’atendre els objectius propis del 
sector organitzador o promotor, actuen com a elements de projecció i promoció de la 
ciutat. 

 
Que aquest és un àmbit important en la forma d’entendre el  desenvolupament i 
promoció de Vilanova i la Geltrú. 

 
Que l’any 2009, i des de la iniciativa privada i voluntarista de la ciutat, es va crear el 
Blanc Festival de Disseny Gràfic de Catalunya, com una proposta innovadora dins del 
sector.  

 
Que l’oferta i el format del Festival han aconseguit atreure l’interés d’un considerable 
nombre de persones vinculades a aquest sector professional, i que ha posicionat 
Vilanova i la Geltrú com una ciutat de referència dins aquest col·lectiu. 

 
Per tot això ambdues parts: 
 

MANIFESTEN 
 

I.- Que la realització del Blanc Festival de Disseny Gràfic de Catalunya a Vilanova i la 
Geltrú és un element referent per al posicionament de la ciutat dins el sector del 
disseny i també representa un factor més en la dinamització de l’economia de la 
ciutat.  

 
Que en el desenvolupament i consolidació d’aquest tipus d’activitats és indispensable 
la intervenció dels agents econòmics i l’administració local. 
 
Que amb la consolidació d’aquest festival a la ciutat es cerca exercir una influència i 
lideratge territorial en aquest àmbit. 

 
Que aquesta actuació de lideratge i dinamització té com a una de les principals 
premisses la qualitat. 
 
II. l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú té la voluntat de participar en la consolidació 



 

del Blanc Festival establint amb l’Associació Dr. Jum una forma pautada de 
col·laboració. Tot i que aquesta col·laboració es fixarà per via de convenis anuals, es 
vol manifestar la voluntat de que el període de suport sigui de tres anys i una inversió 
directa per part de l’Ajuntament en promoció del Festival en mitjans nacionals un 
període de suport i, coincidint amb aquests paràmetres anunciats, tenen la voluntat 
d’establir un conveni de col·laboració, per la celebració del Festival Blanc l’any 2012. 

 
III. En virtut de tot el que precedeix, ambdues parts, reconeixent-se mútuament plena 
capacitat per aquests actes i posades de mutu acord, formalitzen el següent conveni 
segons els següents, 

 
 

PACTES 
 
PRIMER. L'Associació Dr. Jum, organitzadora de Blanc Festival de Disseny Gràfic de 
Catalunya (endavant Blanc) a Vilanova i la Geltrú es compromet a organitzar i portar 
a terme les accions reflectides en el document annex motiu d’aquest conveni. 

 
Les activitats recollides seran desenvolupades directa o indirectament per Blanc, que 
serà el responsable del seu funcionament. En tot cas la regidoria de Promoció 
Econòmica i Turisme vehicularà tota la seva col·laboració per mitjà d’aquest conveni. 

 
Blanc es compromet a presentar a la regidoria de Promoció Econòmica i Turisme, la 
proposta d’activitats a realitzar degudament pressupostada (que s'annexa al conveni) 
i la posterior justificació de les despeses un cop realitzada l'activitat. 
 
SEGON. En tota la publicitat de les actuacions conveniades l’Associació Dr. Drum 
farà constar el text següent: en conveni amb l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, 
juntament amb el seu logotip i el logotip promocional de la ciutat. 

 
TERCER. L'ajuntament de Vilanova i la Geltrú, a través de la Promoció Econòmica i 
Turisme, es compromet a participar amb Blanc amb l’aportació de la quantitat de 
3.500 € (tres mil cinc-cents euros) per a l'organització i gestió del festival objecte del 
present conveni. 

 
Es fa constar al conveni igualment que l’Ajuntament  garantirà la divulgació del 
Festival a mitjans de radio nacionals (dins d’un conveni que contempla altres 
actuacions) . 

 
QUART. Blanc nomenarà un únic interlocutor amb l’ajuntament de Vilanova i la Geltrú 
en tots aquells assumptes de coordinació, que s'hagin de tractar en l'organització de 
les seves activitats. 

 
CINQUÈ. Comissió de seguiment del conveni. 

 
I. Es crea una comissió de seguiment del conveni, la qual tindrà cura de coordinar i 
fer el seguiment dels pactes que integren el present document, així com recollir altres 



 

propostes o iniciatives. 
 

II. La comissió estarà integrada pel regidor de Promoció Econòmica i Turisme o 
persona en qui delegui, un representant de l'Ajuntament i dos representants de Blanc. 

 
III. Aquesta comissió es reunirà dos cops l'any. Es podrà convocar de forma 
extraordinària sempre que així es consideri i sigui requerit a l’efecte per alguna de les 
dues parts. 

 
Qualsevol altra despesa que pugui generar-se després de la signatura d'aquest 
conveni haurà de ser assumida dins aquesta mateixa quantitat. 

 
SISÈ. El present conveni serà vigent fins al 31 de desembre de l'any 2012. 

 
SETÈ. Les causes d’extinció d’aquest conveni són: 

 
 a) Per la realització del seu objecte o expiració del seu termini.  

  b) Per avinença de les parts signatàries. 

c) Per les causes susceptibles de determinar la resolució dels convenis 
administratius.  

 
VUITÈ. El marc normatiu d’aquest conveni és: 

 
I. Els pactes integrants d’aquest instrument, juntament amb la Normativa  General 
anteriorment esmentada, constitueixen la llei del present conveni. 

 
II. Regim jurídic general d'aquest conveni: aquest conveni té naturalesa 
administrativa, si bé, resta exclòs de l’àmbit de la Llei de convenis de les 
administracions públiques, 2/2000, de 16 de juny, en que s’aprovà el text refós, per 
aplicació del seu article 3.1.d. 
 
NOVÈ. La naturalesa administrativa del present conveni fa que siguin competents per 
a resoldre en darrera instància els conflictes i incidències que puguin suscitar-se, els 
òrgans de l'ordre jurisdiccional contenciós administratiu. 
 
DESÈ. La responsabilitat que es pugui generar enfront tercers, a conseqüència de les 
actuacions derivades del desplegament d'aquest conveni correspon a l'entitat 
executora material de les actuacions. 

 
I en prova de conformitat, els atorgants signen aquest conveni en el lloc i data que 
s'assenyalen. 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
ANNEX 



 

 
 
 
10.4. ACORD DE LA JGL DE 30.10.2012, PEL QUAL S’APROVA 
EL CONVENI AMB L’ASSOCIACIÓ DELS TRES TOMBS, PER 



 

DONAR SUPORT A LES ACTIVITATS DE LA FESTA DEL 
CAVALL I LA MOSTRA-FIRA DE CAVALLS, MATXOS. 

 
“PRIMER. Aprovar el conveni entre l'ajuntament de Vilanova i la Geltrú i 
l'Associació dels Tres Tombs per a la realització de la Festa del Cavall durant 
el mes de setembre i la Fira-Mostra de Cavalls, Matxos i Ases durant el mes 
de novembre. 
 
SEGON. Aprovar l'aportació econòmica a l'Associació l'Associació dels Tres 
Tombs amb NIF G59066019 de 9.000 € (nou mil cinc cents euros) amb càrrec 
a la partida 10.430.48200 Acords i convenis projectes, d'acord amb les 
especificacions que estableix la normativa municipal en matèria de 
subvencions a entitats. 
 
TERCER. Ratificar l'acord pel Ple de la Corporació. 
 
QUART. Notificar l'acord als interessats.” 
 

 

CONVENI ENTRE L’AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ I 
L'ASSOCIACIÓ DELS TRES TOMBS 

 
 

ENTITATS QUE INTERVENEN 
 
Ajuntament de Vilanova i la Geltrú 
 
Il·lma. Senyora Neus Lloveras Massana, com a alcaldessa de l'Ajuntament de 
Vilanova i la Geltrú, degudament autoritzada per aquest acte.  
 
Senyor Gerard Figueras i Albà, regidor de Joventut, Comunicació, Premsa, Promoció 
Econòmica i Turisme (endavant la Regidoria) de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. 
 
Senyor Isidre Martí i Sardà, Secretari i fedatari públic de la Corporació municipal. 
 
Associació dels Tres Tombs de Vilanova i la Geltrú 
 
Senyor Jaume Mercadé Balsells, en qualitat de president  de l'Associació dels Tres 
Tombs de Vilanova i la Geltrú, amb NIF número G-59066019, degudament autoritzat 
per aquest acte. 
 
Ambdues parts a títol de preàmbul, 

 
 

MANIFESTEN 
 



 

I.  Que l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú està interessat a fomentar 
l’associacionisme com a element de consolidació de la democràcia i 
transmissor dels valors de la participació i de l’esperit del voluntariat. 

 
II.  Que l'Associació dels Tres Tombs de Vilanova i la Geltrú està interessada en 

promoure activitats adreçades a millorar la qualitat de vida de les persones i a 
treballar, conjuntament amb la resta d’entitats, per una ciutat amb una major 
cohesió social. 

 
lll.  Que concorren les condicions necessàries per al desenvolupament de les 

actuacions objecte del present conveni, atesa llur naturalesa, i d'acord amb la 
Normativa General per a sol·licitar ajuts destinats a entitats, associacions per a 
l’any 2012, aprovada per la Junta de Govern Local, en la sessió ordinària del 
dia 25 d’octubre de 2011. 

 
IV.  Que la celebració dels Tres tombs a Vilanova i la Geltrú (de la qual ha hi ha 

referència escrita a mitjans del segle XIX), ha esdevingut, gràcies al treball 
desinteressat de persones motivades per tots els temes relacionats amb els 
cavalls, els carros i carruatges, i per la tradició agrícola i dels traginers, una de 
les festes més importants i participades de Catalunya. Tanmateix, aquestes 
persones agrupades a l'Associació dels Tres Tombs de Vilanova i la Geltrú han 
mostrat un gran interès per la recuperació i conservació dels elements relatius a 
la cultura tradicional del cavall. 

 
V.  Que l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú i l'Associació dels Tres Tombs de 

Vilanova i la Geltrú tenen la voluntat d'establir un conveni de col·laboració, que 
contempli les activitats a desenvolupar durant l'any 2012. 

 
VI.  Que l'Associació dels Tres Tombs de Vilanova i la Geltrú mou un col·lectiu de 

persones que col·laboren desinteressadament, donant protagonisme a aquesta 
entitat a la ciutat. 

 
VII.  Que la celebració de les diferents activitats a l'entorn del món del cavall 

atorguen a Vilanova i la Geltrú un valor afegit com a ciutat.  
 
VIII.  Que ambdues parts, en la representació que ostenten, reconeixen la 

importància del teixit associatiu com a element dinamitzador de la ciutat i com a 
motor de la seva vitalitat i tenen interès en desenvolupar a través del present 
conveni, un acord de col·laboració mútua que afavoreixi la implicació i 
participació real de tots els vilanovins i vilanovines i contribueixi a generar una 
ciutat cohesionada, socialment més justa, ecològicament més sostenible i amb 
igualtat d’oportunitats per a tothom. Per aquest motiu, subscriuen aquest 
conveni d'acord amb les clàusules que es contenen en els següents: 
 

PACTES 
 
1. OBJECTE DEL CONVENI 



 

 
1.1.  Aquest conveni té per objecte establir els acords entre l’Ajuntament de Vilanova 

i la Geltrú i l'Associació dels Tres Tombs de Vilanova i la Geltrú pel que fa al 
desenvolupament de projectes adreçats a la població vilanovina en el marc d’un 
compromís mutu de treball vers la millora de la nostra qualitat de vida i pel bé 
comú. 

 
1.2.  A través del present conveni es canalitza la col·laboració de les parts 

signatàries en relació a l'actuació esmentada anteriorment, atès que en aquesta 
conflueixen harmònicament l’interès específic de l'ens local i de l’entitat. 

 
L’interès específic de l'Ajuntament es palesa en la connexió existent entre les 
actuacions que són objecte d'aquest conveni, les competències legals del dit ens en 
la matèria o sector afectats i el títol competencial relatiu al foment dels interessos 
municipals. 

 
2. COMPROMISOS 
 
2.1.- Ambdues institucions adopten, pel que fa al compliment del conveni, els 
compromisos següents: 
 
2.1.1.- Per part de l’Ajuntament 
 
Col·laborar en el finançament de les propostes presentades per l’entitat relatives a la 
Festa del Cavall al mes de setembre i la mostra de cavalls, matxos, ases, egües, 
mules, rucs i ponis i la mostra de bestiar durant la Fira de Novembre, a través d’una 
aportació global de 9.000,00 € (activitats que consten a l'Annex). 
 
La quantitat que s’esmenta en aquest pacte és el total absolut que la Regidoria aporta 
a l’entitat l'Associació dels Tres Tombs de Vilanova i la Geltrú per a l’any 2012. 
 
Qualsevol altre despesa que pugui generar-se després de la signatura d’aquest 
conveni, haurà de ser assumida dins aquesta mateixa quantitat. 
 
L'ajuntament de Vilanova i la Geltrú facilitarà, en la mesura de les seves possibilitats, 
i a partir de seguir els terminis i condicions generals establertes per aquest 
ajuntament i en el punt següent d'aquest conveni, suport en el muntatge 
d’infraestructures. 
 
2.1.2.- Per part de l'Associació dels Tres Tombs de Vilanova i la Geltrú 
 
Dur a terme el programa d’accions i activitats previstes en el projecte presentat a 
l’Ajuntament durant l’any 2012, que consisteixen en: 
 

-  Festa del Cavall, al setembre de  2012 
-  Fira de Novembre, mentre duri la fira: la mostra de cavalls, matxos, ases, 

egües, mules, rucs i ponis i la mostra de bestiar; l'organització de jornades de 
portes obertes dirigides als escolars de la ciutat i també diverses activitats de 



 

promoció, divulgació i coneixement del món del cavall, tals com: passejada de 
ponis i carruatges i exposició de carruatges. 

 
En cap cas la Regidoria es farà càrrec de les despeses derivades d'aquestes 
activitats tals com: publicitat, transport escolar, seguretat, etc. 
 
L'Associació dels Tres Tombs de Vilanova i la Geltrú es compromet a presentar a la 
Regidoria, abans de final del mes de juny, la proposta d'activitats relacionades amb el 
món dels cavalls. 
 
L'Associació dels Tres Tombs de Vilanova i la Geltrú sol·licitarà a l'Ajuntament, amb 
una antel·lació mínima de dos mesos, tota aquella infraestructura necessària per 
l'organització de les seves activitats. 
 
L'execució posterior anirà a càrrec de l'Associació dels Tres Tombs de Vilanova i la 
Geltrú com a contraprestació de serveis d'aquest conveni. És per això que es 
demana que la proposta estigui degudament pressupostada. 
 
Col·laborar, en la mesura de les seves possibilitats i a petició de l’Ajuntament de 
Vilanova i la Geltrú, en aquells actes on es demani la seva col·laboració. 
 
Vetllar en tot moment per mantenir i augmentar la qualitat de la formació dels i les 
membres de l’associació. 
 
Participar en aquelles propostes adreçades al sector associatiu de la ciutat, 
organitzades des de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú 
 
Tenir arxivats i a disposició de l’Ajuntament, tots els documents originals justificatius 
de les obligacions referides. 
 
Que la quantia de l’aportació efectuada per l’Ajuntament no superi el cost total dels 
projectes desenvolupats per l’entitat. 
 
Complementar la fitxa de memòria de les activitats realitzades i aportar els justificants 
de les despeses d’acord amb el que es recull en la normativa que regula aquest 
procediment.  
 
Fer constar de forma específica, en tota la seva difusió, la col·laboració de 
l’Ajuntament, amb el text següent: “amb el suport de l’Ajuntament de Vilanova i la 
Geltrú” conjuntament amb el seu logotip. 
 
2.2. Per a poder fer efectiva l'aportació consignada anteriorment, l'Associació dels 
Tres Tombs de Vilanova i la Geltrú haurà d'estar al corrent del qualsevol deute 
contret envers l’Ajuntament. 
 
2.3. Ambdues parts donaran compliment a aquestes clàusules de forma eficient i 
d'acord amb la normativa que regula el present conveni. 
 



 

2.4. L’entitat, estudiarà la inclusió progressiva de productes de comerç just i solidari 
(alimentaris i no alimentaris) en tots els seus àmbits de relació, segons acord del Ple 
de l’Ajuntament en la sessió ordinària del dia 13 de desembre de 2004, en el qual es 
recull la voluntat de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú de promoure i estimular l’ús 
d’aquests productes i incloure aquests paràmetres en tots els seus convenis de 
col·laboració. 

 
3. VIGÈNCIA DEL CONVENI 

 
La vigència del conveni comprendrà des del moment de la signatura fins al 31 de 
desembre de 2012, essent susceptible de prorroga o renovació per acord exprés dels 
òrgans competents d'ambdues parts. 

 
4. MODIFICACIONS DEL CONVENI 

 
4.1. Les modificacions del conveni requeriran la seva prèvia aprovació per ambdues 
parts. 

 
4.2. Les modificacions pactades s'adjuntaran com a annex d’aquest conveni. 

 
5. INCOMPLIMENT DEL CONVENI 

 
5.1. L'incompliment del present conveni per qualsevol de les parts signatàries pot 
donar lloc a la seva resolució. 

 
5.2. La resolució del conveni i qualsevol altre litigi o controvèrsia que es susciti a 
propòsit del mateix, requereix que la part interessada o que es consideri lesionada 
formuli una sol·licitud en aquest sentit davant l’altre part. La desestimació expressa o 
presumpta de la dita sol·licitud serà susceptible de recurs contenciós administratiu. 

 
5.3. Si s'escau, l’Ajuntament podrà aplicar, en via administrativa, qualsevol de les 
mesures cautelars previstes en la legislació vigent. 

  
6. CAUSES D’EXTINCIÓ DEL CONVENI 

 
Aquest conveni es pot extingir per les causes següents: 

 
a) Per la realització del seu objecte o expiració del seu termini.  
b) Per resolució, d'acord amb el pacte cinquè. 
c) Per avinença de les parts signatàries. 
d) Per les causes susceptibles de determinar la resolució dels convenis 

administratius.  
 

7. MARC NORMATIU DEL CONVENI 
 

7.1. Els pactes integrants d'aquest instrument, juntament amb la Normativa  General 
anteriorment esmentada, constitueixen la llei del present conveni. 

 



 

7.2. Regim jurídic general d'aquest conveni: 
 

Aquest conveni té naturalesa administrativa, si bé, resta exclòs de l’àmbit del Text 
Refós de la Llei de contractes del Sector Públic aprovat per RDL 3/2011, de 14 de 
novembre, segons allò establert al seu article 4.1.d). 

  
8. COMISSIÓ DE SEGUIMENT 

 
Es constitueix una Comissió Mixta de Seguiment, que vetllarà pel compliment del 
conveni, que haurà de ser informada del funcionament dels serveis i de l'aplicació 
dels recursos aportats per l’Ajuntament, i d'estudiar, si és el cas, les possibles 
variacions a introduir en aquesta col·laboració. 

 
Aquesta Comissió la integraran: 
 
- El regidor de Joventut, Comunicació, Premsa, Promoció Econòmica i Turisme  o 

persona en qui delegui.  
- Un representant de la Regidoria. 
- Dos representants de l'Associació dels Tres Tombs de Vilanova i la Geltrú. 
 
La Comissió es reunirà sempre que sigui convocada a l'efecte i al menys, una vegada 
a l'any. 
 
L'Associació dels Tres Tombs de Vilanova i la Geltrú nomenarà un únic interlocutor 
en tots aquells assumptes de coordinació, que s'hagin de tractar en l'organització de 
les seves activitats, i que serà el senyor Salvi Alba Romagosa. 

 
9. JURISDICCIÓ COMPETENT 

 
La naturalesa administrativa del present conveni fa que siguin competents per a 
resoldre en darrera instància els conflictes i incidències que puguin suscitar se, els 
òrgans de l'ordre jurisdiccional contenciós administratiu. 

 
10. RESPONSABILITAT ENFRONT TERCERS 

 
La responsabilitat que es pugui generar enfront tercers, a conseqüència de les 
actuacions derivades del desplegament d'aquest conveni correspon a l'entitat 
executora material de les actuacions. 

 
I en prova de conformitat, els atorgants signen aquest conveni en el lloc i data que 
s’assenyalen. 

 
Vilanova i la Geltrú, 24 d'octubre de 2012. 

 
 
ANNEX 
 
PROGRAMACIÓ ACTES I ENTRADES I DESPESES 2012 I PREVISIÓ 2013 



 

ACTES 2012 ENTRADES GASTOS PREVIS 
2013 

TEATRE PRINCIPAL     1.038,00 €        650,00€         650,00€  
TRASLLAT BANDERA I PREGO         175,00€         175,00€  
EXPOSICIÓ TROFEUS      6.000,00€      6.200,00€  
CONCERT A LA SALA         250,00€         50,00 €          50,00 €  
BALL A LA SALA      2.095,00€     4.300,00€      4.500,00€  
CONCERT A L'AUDITORI I CERCAVILES B. 
MESTRE MONTSERRAT 

        870,00€     3.000,00€      3.000,00€  

ESMORZAR TRES TOMBS      1.000,00€      1.000,00€  
CARROS I CAVALLS TRES TOMBS 17 DE GENER    11.000,00€    12.000,00€  
12 MORTERETS         800,00€         800,00€  
CONCERT ORFEO VILANOVI         258,00€         258,00€  
CONCURS FOTOGRAFIC      1.000,00€      1.000,00 €  
CONVIDATS AUTORITATS I CARRETERS T. 
TOMBS 

        789,00 
€  

       790,00€  

PAGO DINAR I MUSICS 17 DE GENER TRES 
TOMBS 

        600,00€         600,00€  

CONVIDATS AUTORITATS DINAR DE GERMANOR         300,00€         300,00€  
TORTELLS TRES TOMBS    15.950,00€   14.900,00€    12.600,00€  
PROGRAMA TRES TOMBS I MATERIALS 
DIVERSOS 

     5.200,00€     7.000,00€      7.000,00€  

LLUM MASIA      1.500,00€      1.800,00€  
TELEFON      1.000,00€      1.100,00€  
AIGUA         800,00€         850,00€  
NETEJA I MANTENIMENT MASIA      3.000,00€      3.000,00€  
ASSEGURANCES MASIA: CAMIÓ, REMOLC I 
MASIA 

     1.107,00€      1.250,00€  

ASSEGURANCES SORTIDES CARRETERS         400,00€         425,00€  
ALARMES         400,00€         400,00€  
QUOTES SOCIS      5.000,00€      
CONVENI CULTURA AJUNTAMENT    30.000,00€      
CONVENI PROMOCIÓ AJUNTAMENT      9.265,00€      
FESTA DEL CAVALL I FIRA DE NOVEMBRE       
TORNES: CASTELLBISBAL I ANGLESOLA      2.250,00€      2.300,00€  
TROBADA FEDERACIÓ CATALANA TRES TOMBS         750,00€     1.000,00€      1.000,00€  
PINSO I SAGO: ANIMALS ASSOCIACIÓ      3.660,00€      3.800,00€  
CARRO DEL SANT;      1.577,00€      1.600,00€  
VETERINARI         500,00€         700,00€  
CREU ROJA         365,00€         390,00€  
SORTIDA IGUALADA      1.300,00€     1.100,00€      1.100,00€  
RAICH: SO 17 DE GENER TRES TOMBS         540,00€         580,00€  
SONORITZACIÓ SALA GRAN         858,00€    
    
    
 71.718,00 € 71.879,00 € 71.218,00 € 

 
 
 
 
 
 



 

FESTA DEL CAVALL DIES 15 I 16 DE SETEMBRE  
                                                                                              DESPESES     ENTRADES 
 
PROGRAMA I CARTELL FESTA DEL CAVALL 350 € 
DISSABTE DIA 15 DE SETEMBRE 
- DURANT EL MATI TROBADA DE XAPES 
- PONIS PELS NENS  100 € 
- TARDA A LES 18h EXHIBICIÓ HIPICA ROSPER 350 € 
- A LES 19h L'ESPECTACLE SERCAM SHOW 3.630 € 
- DISSABTE TARDA DEGUSTACIÓ DE CAVA I MONTADITOS  50 € 
DIUMENGE DIA 16 DE SETEMBRE 
- PONIS PELS NENS  100 € 
- AL MATÍ EXHIBICIÓ CARRUATGES DELS DIFERENTS TIPUS 
  TRADICIONALS, EN ACABAR OBSEQUIS PER ELS PARTICIPANTS 500 € 
- DURANT EL MATÍ DEGUSTACIÓ DE CAVA I MONTADITOS  50 € 
- A LES 13h SORTEIG DE LA BANDERA 2013 
- EN ACABAR EL SORTEIG, PAELLA POPULAR PER PARTICIPANTS 
  I SOCIS 600 € 
 
DIA 3 DE NOVEMBRE: 
EXCURSIÓ EN AUTOCAR A LA FIRA DEL CAVALL DE PUIGCERDÀ 200 € 
FIRA DE NOVEMBRE DIES 10 I 11 
PROGRAMA I CARTELL FIRA DE NOVEMBRE 350 € 
DIES 10 I 11 AL MATÍ PASSEJADA AMB CARROS NENS ESCOLES 300 € 
DIES 10 I 11 TOMBOLA DEL TRAGINER  100 € 
DIA 10 AL MATÍ CARRERAS DE CINTES INFANTIL I SENIOR 
EN ACABAR OBSEQUIS ALS PARTICIPANTS 300 € 
DURANT EL MATÍ MOSTRA DE BONSAIS 
EXPOSICIÓ D'ESTRIS AGRÍCOLES 
DINAR PER TOTS ELS QUE TREBALLEN EN LES DIFERENTS ÀREES 500 € 
DISSABTE I DIUMENGE MOSTRA DE CAVALLS, MATXOS, ASES I CARROS 
AMB CAMIÓ TRANSPORT CAVALLS DOS DIES 800 € 
TRANSPORT CORRALINES DES D'OLOT I TORNAR 1.100 € 
 
APERITIU PER A TOTS ELS ASSISTENTS 250 € 
 
 
 

  11.  SERVEIS A LA CIUTAT. APROVAR INICIALMENT EL PROJECTE 
D’AMPLIACIÓ I MILLORA DEL PAS SOTA LA VIA DEL CARRER 
LLIBERTAT I REURBANITZACIÓ DEL CARRER EN EL TRAM 
COMPRÈS ENTRE ELS CARRERS FORN DEL VIDRE I DE 
L’ÀNCORA. 

 
El secretari llegeix la part dispositiva de la proposta següent: 
 
Antecedents de Fet 
 
I. Atès que s’ha redactat el projecte executiu de les obres d’ampliació i millora 
del pas sota la via del carrer Llibertat i reurbanització del carrer en el tram 



 

comprés entre els carrers Forn del Vidre i de l’Àncora, per part dels 
Arquitectes Municipals Jordi Miralles i Tintoré, Anabel Fuentes Montiel, el qual 
procedeix efectuar  la seva aprovació i tramitació. 
 

II. Vist que s’ha emès informe favorable del compliment normativa urbanística i 
prescripcions tècniques per part del Cap de Servei de Projectes Urbanístics i 
Paisatge, Sr. Jordi Miralles i Tintoré. 
 
III. Atès que s’ha de justificar davant la Generalitat de Catalunya l’aprovació de 
l’esmentat projecte, per a l’atorgament del canvi de destinació d’una subvenció 
per aquesta obra.  
 
Fonaments de Dret  
 
I. El projecte compleix la normativa urbanística i les prescripcions tècniques 
que hi són aplicables i reuneix els requisits que exigeixen els articles 123 del 
RDL 3/2011 de 14 de novembre pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de 
contractes del Sector Públic i els articles 24 a 33 del Reglament d’obres, 
activitats i serveis de les entitats locals de Catalunya. 
 
II. El projecte compleix la normativa d’accessibilitat i supressió de barreres 
arquitectòniques. 
 
III. Atès que el procediment d’aprovació dels projectes d’obres locals requereix 
segons l’article 37 i 38 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens 
locals, (ROAS) aprovat per Decret 179/1995 de 13 de juny,  la seva aprovació 
inicial i l’obertura d’un tràmit d’informació pública per un període mínim de 
trenta dies. 
 
IV. D’acord amb l’article 22.ñ de la Llei 7/1985 de 2 d’abril, reguladora de les 
bases de règim local, l’aprovació dels projectes d’obres i serveis quan no 
estiguin  previstos en els pressupostos correspon al Ple de la Corporació,  per 
la qual cosa aquesta Comissió informativa de Serveis a la Ciutat  proposa al 
Ple de la Corporació  l’adopció del següent 
 

ACORD 
 
“PRIMER. Aprovar inicialment el projecte executiu d’obres “Ampliació i millora 
del pas sota la via del carrer de la Llibertat i reurbanització del carrer en el tram 
comprès entre els carrers Forn del Vidre i de l’Àncora”, redactat pels 
arquitectes municipals Jordi Miralles i Tintoré i Anabel Fuentes i Montiel,  que 
inclou l’Estudi de Seguretat i Salut, amb un pressupost d’execució per 
contracte que puja a SET-CENTS QUARANTA MIL CENT SEIXANTA-NOU 
EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS (740.169,21 €)  més 155.435,53 € del 21 



 

per cent de l’IVA , fan un total del pressupost d’execució per contracte de 
VUIT-CENTS NORANTA-CINC MIL SIS-CENTS QUATRE EUROS AMB 
SETANTA-QUATRE CÈNTIMS  (895.604,74 €), amb l’IVA inclòs.  
 
SEGON. Aquesta aprovació es fa als efectes de la tramitació per part de la 
Generalitat de Catalunya del canvi de destinació de la subvenció del PUOSC.  
 
TERCER. La licitació de les obres projectades no es promourà fins a comptar 
amb el finançament pressupostari corresponent. 
 
QUART. SOTMETRE el projecte esmentat a informació pública per un període 
de trenta dies, a comptar des de la publicació de l’anunci corresponent al 
BOP.” 
 
 
ALCALDESSA 
 
Gràcies, senyor secretari.  Senyor Giribet. 
 
JOAN GIRIBET 
 
Gràcies, alcaldesa.  Bueno, en tot cas portem a l’aprovació el projecte que ja 
coneixem prou tots, creiem que s’ha vist en Comisions Informatives, era un 
projecte que s’ha presentat ja al Consell de Baix a Mar, en el qual tothom ha 
pogut accedir, ha sortit publicat al diari, i en tot cas s’ha vist a tot arreu. 
 
Bàsicament destacar que és una de les obres segurament més importants que 
es realitzaran durant aquesta legislatura, ja que és una obra durant molt de 
temps reclamada pel barri de Mar i en general per la ciutat.  I bueno, 
representa bàsicament destacar tres punts amb els quals creiem que serà molt 
important aquest pas sota la via.   
 
Des d’un punt de vista social el superar dignament d’alguna manera tota la 
barrera que ha generat durant molt de temps en aquesta zona la via, amb el 
pas que fins al moment hem tingut.  Creiem que resultarà d’aquesta obra una 
millora notable en l’accés del carrer i amb tot el que representa l’entorn del pas.   
 
Econòmicament l’impuls que d’alguna manera el pas generarà a tota l’activitat 
comercial que en aquest moment es genera a la zona, i que segurament 
ajudarà també a millorar totes les condicions econòmiques i d’empreses i 
diferents negocis que hi han en la part més llindant amb el nucli del barri de 
Mar, però també d’alguna manera des del punt de vista urbanístic ajudarà a 
vertebrar un eix que serà molt important, i que en aquest moment ho és, però 



 

que queda d’alguna manera tallat, el que porta des del Centre Vila fins al barri 
de Mar. 
 
En tot cas, referent al finançament, tal com s’ha comentat, estarà d’alguna 
manera aquesta obra queda finançada pel canvi de destí que hi havia amb el 
PUOSC, més una part també que vindrà destinada des de les subvencions de 
la Diputació amb el programa Xarxa. 
 
ALCALDESSA 
 
Molt bé, gràcies senyor Giribet.  Alguna paraula?  Sí, senyora Sánchez. 
 
IOLANDA SÁNCHEZ 
 
Des del nostre grup evidentment votarem favorablement, perquè... bueno, 
bàsicament perquè ens sentim també bastant corresponsables d’aquest 
projecte en el passat mandat, doncs es va impulsar primer el Pla de Millora del 
barri de Baix a Mar, els estudis sobre el Pla de Millora del barri de Baix a Mar, i 
en aquest sentit doncs també un projecte que era sol·licitar la Llei de barris, 
una nova Llei de barris a la nostra ciutat, concretament a Baix a Mar, i en la 
qual es recollia doncs d’una forma clara la necessitat per demanda social, per 
necessitat comercial evident en aquest eix articulador del barri, doncs la 
necessitat de millorar l’accés del carrer Llibertat. 
 
I bàsicament, doncs, inclús en alguns moments que va haver escepticisme 
sobre el cost del projecte real d’execució, que en aquell moment en el propi 
projecte per la sol·licitud de la nova Llei de barris es plantejava que el cost era 
sobre 800.000, avui se’ns presenta el projecte i el cost d’execució és de 
895.000, doncs determinàvem clarament en l’avantprojecte, per dir-ho així, 
doncs el cost que tindrà quan alguns grups d’aquest Consistori, concretament 
inclús el Partit Popular, inclús Convergència, dubtaven de que realment el cost 
arribés a aquesta xifra, que es pensava doncs que pujaria molt més.  Doncs 
efectivament doncs els tècnics municipals en aquell moment van fer una bona 
aproximació al preu que avui té el projecte. 
 
I també ens alegrem en aquest cas, perquè va ser una proposta nostra, que 
s’estudiés la possibilitat de modificar la destinació del PUOSC per prioritzar 
aquest projecte, perquè enteníem que aquest projecte realment serveix per 
vertebrar el barri, com molt bé deia el regidor d’Urbanisme, en Joan Giribet, per 
vertebrar el barri i per vertebrar la nostra ciutat.  Per tant, el nostre vot 
favorable. 
 
 
ALCALDESSA 



 

 
Molt bé, gràcies senyora Sánchez.  Senyor Font. 
 
MARC FONT 
 
Sí, bona tarda.  Primer de tot dir que bé, ens sembla un projecte important i 
necessari per a la ciutat, per al barri de Mar sobretot, però entenem que per a 
tota la ciutat.  Des del grup municipal de la CUP doncs ja fa temps que 
plantegem que és important descentralitzar el comerç a Vilanova.  Nosaltres fa 
temps que plantegem dos eixos, un que seria carrer Llibertat fins arribar a Baix 
a Mar, o sigui, un és carrer del Gas, l’altre que seria Francesc Macià, i 
nosaltres fins i tot havíem arribat a plantejar doncs la idoneïtat de fer, de 
vianalitzar tot aquest carrer i fer tot un eix comercial que a part del que deia la 
regidora Sánchez, doncs que vertebri una mica el barri de Mar, que aporti 
comerç, que aporti activitat al barri de Mar i que... però com deia, no només 
afecti al barri de Mar, sinó que entenem que és una obra per a tota la ciutat. 
 
Una vegada dit això, i que és pel que votarem a favor, doncs perquè entenem 
que ja és una obra que s’hauria d’haver fet segurament fa temps, el dignificar 
aquest pas sota la via, el que no podem estar de recordar és d’on ve part 
d’aquest finançament.  Part d’aquest finançament ve d’un PUOSC que estava 
destinat a un espai jove.  No entrarem ara a valorar sobre què s’hauria de 
prioritzar, si una cosa o l’altra, però desgraciadament doncs l’espai jove una 
altra vegada passa a estar una mica al final.  Sabem que des d’aquest govern 
doncs s’estan fent accions, ara ha aparegut el tema de la nau al Museu del 
Ferrocarril, que hi han altres projectes, però desgraciadament aquesta 
subvenció, que ja la teníem, que ja la teníem atorgada, doncs resulta que de 
moment l’espai jove doncs torna a passar una mica a segona fila i passem per 
davant un altre projecte, que com diem creiem que és necessari, creiem que és 
important, però lamentem aquest fet, doncs que una altra vegada l’espai jove 
passi a un segon pla.  Gràcies. 
 
ALCALDESSA 
 
Senyor Font, només puntualitzar en aquest sentit, que tal com es va explicar a 
la Comisió Informativa, es va fer aquest canvi, es va aprofitar aquesta 
subvenció precisament a un projecte que creiem important per no perdre la 
subvenció, ja que l’espai jove era un espai molt ambiciós que en aquests 
moments era inviable cofinançar per part de l’Ajuntament.  Per tant, aquest 
canvi va ser molt oportú per poder aprofitar aquesta subvenció en la seva 
integritat per a un espai que ara feia falta, però compartim la necessitat 
d’aquest espai jove i, com saben, s’estan fent gestions perquè durant aquesta 
legislatura pugui ser ara de moment un espai provisional, però que pugui 
haver-hi un espai definitiu. 



 

 
Sí, senyor Álvarez. 
 
FRANCISCO ÁLVAREZ 
 
Muchas gracias, señora alcaldesa.  Bueno, nosotros también votaremos a 
favor de este proyecto, entre otras cosas porque nos hemos mostrado siempre 
a favor.  No recuerdo yo, no recuerdo yo señora Sánchez, que hayamos 
cuestionado el valor, pero el caso es que nosotros no sólo estamos a favor 
sino que nosotros en nuestro programa electoral, que pueden consultar todos 
ustedes, ya hablábamos de alguna manera de impulsar el comercio en la calle 
Llibertat y por lo tanto reurbanizar la calle Llibertat y convertirla en zona 
peatonal, o prioridad invertida, y de alguna forma estamos viendo que esto 
sería un inicio para lo que nosotros creemos que en un futuro tendríamos que 
continuar hasta Baix a Mar, no?  Por lo tanto nosotros votaremos a favor 
también, y vuelvo a repetir que nosotros no recuerdo yo que en ningún 
momento hemos cuestionado el coste de las obras, pero bueno, en todo caso 
hay acuerdo y nosotros creemos que sí, que lo que es de alguna manera 
impulsar el comercio, impulsar la actividad económica, es una prioridad, i más 
en los momentos que estamos, no?  Muchas gracias. 
 
ALCALDESSA 
 
Gràcies, senyor Álvarez.  Sí, senyor Rodríguez. 
 
SANTIAGO RODRÍGUEZ 
 
No és ni molt menys per contradir-nos, però sí que per posar en evidència una 
cosa que segurament és el que es refereix la senyora Sánchez.  En alguna 
ocasió hem dit, i ho repetim i ho fem avui públicament, que l’última vegada que 
es van fer obres en aquest pas sota la via hi van haver problemes constructius 
importants.  Per tant, jo el que demanaria és que abans de res, asseguréssim 
bé que no hi hauran problemes constructius com els que recordo, fa bastants 
anys d’això, però recordo que en el seu moment hi van haver. 
 
ALCALDESSA 
 
Molt bé, queda contestat.  Senyor Llobet. 
 
GERARD LLOBET 
 
Sí, gràcies.  En qualsevol cas felicitar-nos per doble partida.  En primer lloc 
perquè es materialitzarà un projecte que tots defensem, alguns en programes 
electorals, altres els defensàvem per exemple en el pressupost d’enguany, en 



 

les propostes que fèiem. I en segon lloc felicitar-nos perquè el cost que s’havia 
anunciat fa només uns mesos en un Consell de veïns, que pujava bastant 
d’alguns milions d’euros, un milió i mig-dos milions d’euros, finalment no arriba. 
 
Un projecte que arriba per fer justícia al barri, un projecte que complementa 
vàries actuacions històriques i que sobretot crec que qui s’ha de felicitar són 
els veïns, que finalment, després de les seves reivindicacions, aconsegueixen 
tenir un barri més travat i amb més qualitat de vida, i que ha de permetre una 
millor dinamització, amb un torrent cobert, amb la rambla de la Pau i amb 
aquest pas que ha de superar una barrera important a la ciutat.  Gràcies. 
 
ALCALDESSA 
 
Senyor Giribet, per... 
 
JOAN GIRIBET 
 
Primer de tot agrair a tots els regidors el que recolzin aquest projecte que, com 
tots, ja s’ha repetit molt, creiem que és importantíssim per a la ciutat. 
 
En resposta a algunes de les coses que s’han dit.  Bueno, al senyor Rodríguez 
simplement comentar-li que segurament això sí que és una de les coses que 
hem tingut molt present des de... amb els tècnics s’ha parlat de que sobretot es 
vigilés molt i no es tinguessin... preveiéssim tots els imprevistos que en tot cas 
poguessin haver.  No sé els problemes realment que van haver en un altre 
moment.  Sí que és cert que en aquest moment el problema principal que 
tenim és el pas sota la via, l’ampliació, per dir algo, del pas que plantegem és 
més ample del que hi ha en aquest moment, però sí que tenim i s’ha pogut 
comprovar que la caixa que en aquest moment, la caixa vol dir l’espai 
estructural que en aquest moment hauríem de necessitar per passar sota la via 
ja existeix, lo qual vol dir que és més gran del que en aquest moment està 
físicament visible, amb lo qual vol dir que la previsió més complicada, que era 
la de fer el pas, lo que és el túnel en si, ja la tindríem solucionada.  Amb lo qual 
això també d’alguna manera ens ha donat aquesta possibilitat de fer-ho pel 
preu que en aquest moment s’està plantejant, sinó també segurament que 
hagués sigut bastant impossible en el cas de que el pas s’hagués hagut 
d’ampliar més físicament o constructivament del que en aquest moment 
existeix. 
 
ALCALDESSA 
 
Molt bé, gràcies senyor Giribet.  Alguna paraula més?  Sí, senyor Arrufat. 
 
 



 

QUIM ARRUFAT 
 
Sí, no, em repetiré una mica, però és que nosaltres quan fa dos anys que va 
sortir de nou aquest tema -havia sortit recurrentment, etc.- ja se’ns va explicar 
des de l’anterior govern i des dels tècnics que bé, que era un cost molt elevat, 
que no era tan senzill, justament perquè hi havia no recordem si canalitzacions, 
canalitzacions diguéssim importants que passaven per allà, i que això 
dificultava i gairebé impossibilitava l’intent que s’havia fet anteriorment 
d’ampliar-ho a baix cost, és a dir, intentar simplement ampliar-lo sense tenir res 
més present.  Jo no sé si els tècnics són els mateixos que en el seu moment 
van... imagino que sí, que hi ha una memòria i tot, i que ja saben quin 
problema hi havia, però realment clar, em sorprèn que tan difícil era amb 
l’anterior... potser per aquest preu no, no?, i justament és la diferència, però tan 
difícil era abans i ara es pugui fer i llavors no ens queda en absolut clar. La 
confiança evidentment amb els tècnics, amb qui s’ho ha mirat i ja està, no 
anirem nosaltres a investigar si passen canalitzacions o no, perquè no sabem 
com trobar-les, però en tot cas la mateixa preocupació que s’ha expressat la 
teníem, l’hem expressat quan s’ha plantejat ja fa mesos aquest projecte, i ara 
doncs també la volem tornar a treure, més que res perquè mai s’és prou caut a 
l’hora de deixar dites aquestes coses. 
 
ALCALDESSA 
 
Gràcies, senyor Arrufat.  Sí, senyor Giribet. 
 
JOAN GIRIBET 
 
No, en tot cas només això.  Per part nostra no podem fer més que tenir 
confiança amb els tècnics de la casa, que treballen i que creiem que són 
experts i professionals en el tema.  Sí que s’ha treballat un projecte sabent que 
hi han unes preocupacions respecte a tot el tema d’instal·lacions que passen 
per sota de la via, i que s’han tingut, jo sóc conscient de que s’han tingut 
moltíssim... ai, de la via, perdó, de la via peatonal, no de la via del tren, eh?  
Però en tot cas sí que... bueno, puc dir que sí que s’han tingut suficients 
reunions amb totes les companyies, vull dir, s’ha fet un seguiment bastant 
exhaustiu de veure quines eren les problemàtiques que ens podíem trobar 
prèviament a la realització del projecte, amb lo qual donem d’alguna manera la 
confiança de que els tècnics han analitzat tots els problemes que podien haver 
i que d’alguna manera els han tingut en compte a l’hora de plantejar el 
projecte. 
 
 
 
 



 

ALCALDESSA 
 
Molt bé, gràcies senyor Giribet.  Si no hi han més paraules, passem a la 
votació.  Vots a favor de l’aprovació inicial del projecte d’ampliació? S’aprova 
per unanimitat. 
 
Es vota la proposta, la qual s’aprova per unanimitat dels presents. 
 

  12.  SERVEIS A LA CIUTAT. RATIFICAR L’ACORD DE LA JGL DE 
2.10.2012, D’ENCÀRREC A L’EMPRESA MUNICIPAL PIVSAM DE 
DETERMINATS TREBALLS PREPARATORIS PER A LA 
FORMULACIÓ DEL PLA D’ORDENACIÓ URBANÍSTIC 
MUNICIPAL (POUM). 

 
El secretari llegeix la part dispositiva de la proposta següent: 
 
En data 2 d’octubre de 2012, la Junta de Govern Local, en sessió ordinària, va 
adoptar entre d’altres, l’acord d’encarregar a l’empresa de capital íntegrament 
municipal “Promoció Industrial Vilanova Societat Anònima Municipal” 
(PIVSAM), d’acord amb l’article 5.1 f), g) i o) dels seus Estatuts, determinats 
treballs preparatoris per a la formulació del Pla d’ordenació urbanística 
municipal (POUM), d’acord amb l’informe del Director de Serveis d’Urbanisme 
i Projectes incorporat a l’expedient. 
 
Per tot l’exposat, la Comissió Informativa de Serveis a la Ciutat, proposa al Ple 
de l’Ajuntament, l’adopció del següent  
 

ACORD 

Ratificar l’acord adoptat per la Junta de Govern Local, de data 2 d’octubre de 
2012, d’encarregar a l’empresa de capital íntegrament municipal “Promoció 
Industrial Vilanova Societat Anònima Municipal” (PIVSAM), d’acord amb 
l’article 5.1 f), g) i o) dels seus Estatuts, els següents treballs preparatoris per 
a la formulació del Pla d’ordenació urbanística municipal (POUM), d’acord amb 
l’informe del Director de Serveis d’Urbanisme i Projectes incorporat a 
l’expedient: 

-  La col·laboració amb l’Oficina municipal de l’habitatge en l’acabament del Pla 
local de l’habitatge i l’elaboració, a partir del mateix, de l’Estudi de la situació 
de l’habitatge a Vilanova i la Geltrú, per un import total de 16.000,00 euros 
més IVA. 

-  L’elaboració d’un Estudi de l’activitat econòmica a Vilanova i la Geltrú, per un 
import de 25.000,00 euros més IVA. 

 
 



 

ALCALDESSA 
 
Gràcies, senyor secretari.  Senyor Giribet.  
 
JOAN GIRIBET 
 
Bueno, en tot cas, com ha dit el secretari, es tractaria de ratificar els contractes 
d’alguna manera relacionats amb tasques al Pla General, del nou POUM, que 
s’han encarregat a l’empresa municipal PIVSAM. 
 
ALCALDESSA 
 
Molt bé, gràcies.  Paraules?  Senyora Sánchez. 
 
IOLANDA SÁNCHEZ 
 
 Bàsicament per manifestar que no ens alegrem del retard que portin aquests 
encàrrecs, i bàsicament no ens alegrem d’aquest retard que arriba a mes de 
novembre bàsicament per una qüestió, i és que aquests encàrrecs o aquests 
treballs estaven previstos en el Pla de viabilitat de PIVSAM, en el seu Pla de 
viabilitat econòmic, i que per tant doncs no ens agradaria trobar-nos amb la 
sorpresa de perquè haguem tingut aquest retard en l’encàrrec municipal 
d’aquests treballs, doncs després ens trobem amb la mateixa sorpresa que ens 
vam trobar a l’agost de l’any passat, del 2011, en què es qüestionava 
concretament la viabilitat econòmica de PIVSAM.  Pensem que no ha de ser 
així, que en tot cas pel que es va manifestar en el propi Consell d’Administració 
de PIVSAM doncs evidentment aquest encàrrec es realitza i es cobrarà en 
l’any, per tant no farem que vagi malament PIVSAM, perquè depenia d’aquests 
contractes o d’aquests encàrrecs que havia fet l’Ajuntament, i aquest era el 
compromís per part de la institució. 
 
ALCALDESSA 
 
Molt bé, gràcies senyora Sánchez.  En tot cas, com es va explicar i com crec 
que vostè coneix perfectament com a consellera, els problemes de la PIVSAM 
no són de l’encàrrec d’aquest any. 
 
Sí, senyor Llobet. 
 
GERARD LLOBET 
 
També en la mateixa línia, però argumentant també la necessitat de que avui 
fem una part d’uns estudis previs i que en el futur han de venir altres estudis 
previs i ens sabria greu que tot aquest procés d’encàrrecs i d’estudis es vagi 



 

demorant en el temps, i mentrestant a la ciutat doncs tenim debats urbanístics 
que podríem estar conduint a través del procés de revisió del Pla General i que 
mentrestant doncs s’han de fer paral·lelament en altres espais.  Gràcies. 
 
ALCALDESSA 
 
D’acord, gràcies.  Senyor Font. 
 
MARC FONT 
 
Sí, sumar-me una mica a aquest punt de preocupació d’Iniciativa i el Partit 
Socialista, per una banda en el sentit del retard dels treballs sobre el Pla 
General; entenem que hi havien potser aquests 16.000 euros del Pla Local de 
l’Habitatge per una banda i després 50.000 d’estudis previs.  Enguany, pel que 
sembla, ja no creiem que d’aquí a final d’any n’hi hagin més. D’aquests 50.000 
euros pressupostats només se n’executaran 25.000 o només se’n fa un 
encàrrec de 25.000. Això per una banda ens preocupa pel retard que pugui 
suposar sobre el Pla General, i per una altra banda, com ha dit la senyora 
Sánchez, amb el tema de que bé, potser sí que només són 25.000 euros, 
potser no és el gran problema de PIVSAM, però bé, al Pla de viabilitat hi 
havien 50.000 en aquest concepte i aquest any només n’entraran 25.000. 
 
Per una altra banda, i aprofitant que parlem del Pla Local de l’Habitatge, bé, 
només comentar que el Pla Local de l’Habitatge s’hauria d’aprovar enguany si 
no es vol perdre alguna subvenció sobre l’Oficina Local de l’Habitatge.  Estem 
a principis de novembre, entenem que es portarà a Ple a desembre i demanar 
a aquest equip de govern sobretot que algo que nosaltres ja fa molt de temps 
que estem anant darrere, que intentem que sigui un Pla Local de l’Habitatge 
valent, que serveixi d’alguna cosa, que el tinguem amb temps, que el puguem 
estudiar i que el puguem esmenar en tot cas.  Per tant, aprofitant això, que 
parlem del Pla Local de l’Habitatge, sobretot demanar-los que no se’ns presenti 
un totxo com pot ser el Pla Local de l’Habitatge a una setmana vista, a cinc 
dies vista del proper Ple.  Gràcies. 
 
ALCALDESSA 
 
D’acord.  Gràcies, senyor Font.  Senyor Giribet, per contestar. 
 
JOAN GIRIBET 
 
En tot cas, contestant als dos temes principals.  El del Pla Local de l’Habitatge, 
dir que efectivament està ja en línia amb el calendari que es va marcar, i que 
estarà per final d’any, sembla ser.  Jo he parlat amb els tècnics i el seguiment 
que estem fent és de que estem seguint tots els plaços que d’alguna manera 



 

s’havien plantejat.  S’han fet les dos comisions que estan previstes, i en tot cas 
creiem que sí que es portarà a aprovació.  De totes maneres és obligatori tenir 
el document acabat a final d’any.  Sembla que hi ha la possibilitat de, mentres 
tinguem el document, podríem arribar a principis d’any i encara estaríem a 
temps d’aprovar-lo.  En tot cas bueno, comentar que en aquest cas sí que 
estem a temps i que seguim tot el cronograma que d’alguna manera estava 
establert. 
 
Amb relació als encàrrecs de PIVSAM, home, sí voldria dir dos coses.  Una, 
que no és cert que s’encarreguin 25.000 euros.  Els encàrrecs que tenim 
aproximadament en aquest moment, són de l’ordre de 43.000 amb relació al 
que té que veure amb el Pla General; 43.000 euros, no els 50.000, però sí els 
43.000, perquè les tasques que s’havien comentat i que es necessitaven en 
aquest moment, que se n’anaven () resulta que el cost era aquest, no eren els 
50.000 rodons.  Sí que m’agradaria ressaltar dos coses, amb el Pla de viabilitat 
s’havia plantejat que des de l’Ajuntament es farien encàrrecs de 50.000 euros 
cap a l’empresa municipal PIVSAM, i en aquest moment pràcticament diria que 
s’han doblat els encàrrecs, o d’alguna manera s’han multiplicat per una 
quantitat més gran del que estava previst.  Parlant dels 50.000, hem de dir que 
des de l’Ajuntament s’han encarregat els 43.000 relacionats amb el POUM, 
s’ha encarregat també un projecte complementari respecte unes 
problemàtiques que hi havia hagut en el projecte d’execució de la Masia d’en 
Barreres, amb lo qual s’augmenta el contracte de PIVSAM de 41.000 euros 
més, més un petit encàrrec de càlcul d’estructura del pas sota la via, que 
estàvem parlant abans, d’uns 2.000 euros.  Amb lo qual estem parlant 
aproximadament de que se li ha encarregat a PIVSAM uns 84-86.000 euros 
aquest any des de l’Ajuntament.  Creiem que si hi havia una proposta inicial de 
fer un encàrrec de 50.000 per d’alguna manera tenir en compte el que s’havia 
marcat el Pla de viabilitat, en ves de 50.000 s’han fet encàrrecs per valor de 
85.000, vull dir que parlem de 35.000 euros més del que estava previst en el 
Pla de viabilitat.  Gràcies. 
 
ALCALDESSA 
 
Gràcies, senyor Giribet.  Sí, senyora Sánchez. 
 
IOLANDA SÁNCHEZ 
 
Bé, no hem vingut ara en tot cas a entrar en debat sobre el Pla de viabilitat de 
PIVSAM.  Segurament doncs en el Consell d’Administració en tindrem 
l’oportunitat, però estàvem concretament plantejant un encàrrec que hi havia 
sobre POUM a PIVSAM, i sobre POUM solsament hi ha un encàrrec de 
25.000, aquesta és la realitat.  És evident que encàrrecs al Pla de viabilitat 
doncs també parlava de promoció econòmica, parlava de molts altres àmbits 



 

que l’Ajuntament es comprometia a fer encàrrecs.  Ens n’alegrem de que 
s’ampliïn els encàrrecs, tant de bo, perquè posarem en evidència el que deia 
aquest grup municipal, conjuntament amb altres grups des de l’oposició, i és 
que PIVSAM era viable econòmicament, i que per tant doncs... i que hi havien 
possibilitats de que aquest Ajuntament fent encàrrecs generés aquesta 
viabilitat econòmica.  Per tant, simplement nosaltres dèiem: una, ens 
lamentàvem del retard pel que fa als aspectes de POUM, que ja portem retard i 
que aquest encàrrec doncs ens semblava que si hi havien 50.000 per POUM, 
per què no s’havien generat, exclusivament. 
 
ALCALDESSA 
 
Gràcies, senyora Sánchez.   Senyor Giribet... ai, senyor Elena, no l’havia vist. 
 
JOAN IGNASI ELENA 
 
Gràcies, per subratllar un dels dos aspectes.  El tema del Pla de viabilitat el 
seguirem a través de la Junta i a través del Ple i de la Comisió Informativa, 
però sí que és veritat que en el mes de gener es va aprovar una moció en la 
qual s’iniciaven els tràmits de redacció d’un Pla General, que el govern el va 
votar a favor i el propi govern posteriorment qüestionava la necessitat -ho 
recordo perfectament-, després de la seva aprovació, de la coherència o del 
sentit o de l’oportunitat de fer el Pla General, no?  El fet és que es va aprovar 
per Ple i a més a més amb el vot favorable del govern i la nostra preocupació 
és que el procés d’elaboració del Pla General, d’activació del Pla General, 
s’alenteixi i no hi hagi la suficient voluntat política pel govern, i això nosaltres és 
el que volem vetllar.  I en aquest sentit -el Gerard ho expresava- hi han 
moltes... estan posant sobre la taula, com és natural, perquè per això vam fer 
la proposta de que hi hagués la revisió del Pla General, sobre la taula 
qüestions de transcendència des del punt de vista urbanístic que nosaltres 
creiem que és imprescindible canalitzar-los a través del debat de Pla General i 
no de forma individualitzada, perquè són coses que tenen incidència en 
diferents aspectes: comercial, urbanístic, de mobilitat, etc., al conjunt de la 
ciutat, i s’estan posant sobre de la taula del debat a les Comisions Informatives 
i a la ciutat, i pensem que o reconvertim totes aquestes qüestions en el canal 
de la redacció del nou Pla General, o sinó, primer, no tindria sentit allò que vam 
aprovar i en segon lloc creiem que el debat el faríem de forma excessivament 
fraccional, sectorial i amb conseqüències no positives en el sentit de que 
algunes de les qüestions que es plantegen i que estan sobre la taula 
necessiten, des del nostre punt de vista, d’una mirada global. 
 
ALCALDESSA 
Sí, senyor Elena, permeti’m, per concepte jo li voldria expresar que aquest 
govern municipal pot posar en dubte temes que es discuteixen, com va passar 



 

amb la revisió del Pla General, però un cop votat a favor i un cop el compromís 
adquirit políticament, li asseguro que el govern s’ho pren com un tema propi i 
ho tirarà endavant.  Les persones no som perfectes, els tempus no sempre són 
els que tots voldríem.  A vegades probablement les coses no van lo ràpides 
que ens agradaria, però sí que vull deixar clar i deixar constància i dir-ho jo 
mateixa de manera molt clara, que aquest és un compromís adquirit, amb el 
vot a favor del govern, i que es tirarà endavant amb tot l’interès i tot el 
compromís que ho requereix.   
 
Em sembla que el senyor Giribet volia dir alguna cosa sobre algun detall que 
s’ha comentat. 
 
JOAN GIRIBET 
 
Sí, bueno, contestant a la senyora Sánchez, bàsicament amb relació al retràs 
de l’encàrrec de les feines, crec que va quedar aclarit en el Consell de 
PIVSAM, és que l’encàrrec de les feines el ratifiquem ara, però en tot cas som 
conscients de que les feines s’han estat realitzant durant aquest any, així es va 
dir.  Vull dir, el que fem ara és formalitzar-ho perquè pogués entrar dins del seu 
pressupost d’aquest any i es pogués d’alguna manera facturar aquest any, això 
va quedar clar, però que les feines s’han anat treballant.  Vull dir, els encàrrecs 
no és que ara es comencin a treballar a partir de que fem l’encàrrec en aquest 
moment. 
 
I respecte els 25.000 euros, crec que va quedar clar que hi havien unes 
tasques relacionades amb el Pla Local de l’Habitatge, que d’alguna manera 
serien necessàries pel que era el nou POUM, i que d’alguna manera part 
d’aquest encàrrec quedava inclòs dins d’això.  Crec que va quedar clar en el 
seu moment, tant en Consell com em sembla que en algun Ple, però en tot cas 
si no és així aclarir-ho.  Ho havíem dit que part dels encàrrecs que es 
relacionaven en el Pla Local de l’Habitatge serien part d’aquest pressupost que 
es feia cap a la facturació de PIVSAM.  En tot cas els 25.000 euros més la 
quantitat restant sumarien aquests 43.000 euros aproximadament, que són els 
encàrrecs que s’han realitzat durant aquest any.  Respecte al POUM, eh? 
 
ALCALDESSA 
 
Gràcies, senyor Giribet.  Sí, senyor Font. 
 
MARC FONT 
 
No voldria allargar la discusió, però només per afegir que si no recordo 
malament, aquests 16.000 euros del Pla Local de l’Habitatge ja estaven per 
una banda, o sigui, ja hi eren dintre d’aquest Pla de viabilitat.  I després hi 



 

havien els altres 50.  O sigui, ara no ajuntem els 16 amb els 25 per fer els 50, 
perquè estaven els 16 per una banda i els 50 per l’altra.  Els 16 ja els teníem 
comptats, i després de temes propis de POUM n’hi havien 50.  En farem 25, 
bueno, a nosaltres ens agradaria doncs que les tasques anessin més ràpid i 
que s’hagués encarregat aquesta feina, però clar, no ens serveix els 16 que ja 
estaven per una altra banda pressupostats per això, i que PIVSAM doncs ja 
estava dintre el seu Pla de viabilitat per aquest concepte, no els ajuntem ara 
dintre del POUM.  Gràcies. 
 
ALCALDESSA 
 
Molt bé, gràcies senyor Font.  En tot cas, crec que en el Consell es va debatre, 
tots crec que més o menys hem anat puntualitzant, la intenció del govern és 
portar tots els encàrrecs a la PIVSAM.  Ens preocupa la situació i ho tenim molt 
present i per tant crec que a partir d’aquí el que hem de fer és garantir que tots 
els conceptes que formen part del Pla de viabilitat es puguin tirar endavant i 
funcionin per garantir la continuïtat d’aquesta empresa i dels llocs de treball.  
 
Passem a la votació d’aquest punt, punt número 12.  Vots a favor de la 
ratificació?  Vots en contra?  Abstencions?  S’aprova amb els vots a favor de 
tots els grups, excepte l’abstenció del Partit Popular.   
 
Es vota la proposta, la qual s’aprova amb el resultat següent: 
 
  Vots a favor: CIU (8), PSC (7), CUP (3) i ICV (2) = 20 VOTS 
  Abstencions: PP = 3 VOTS 

 
 13. SERVEIS A LA CIUTAT. DONAR COMPTE DE DIFERENTS 

ACORDS DE JUNTA DE GOVERN LOCAL, D’APROVACIÓ DE 
CONVENIS. 

 
El secretari llegeix els acords corresponents als dos convenis.  

 
13.1. ACORD DE LA JGL DE 23.10.2012, PEL QUAL S’APROVA 
EL CONVENI AMB EL CLUB AGILITY VILANOVA I 
L’ASSOCIACIÓ FUD THERAPY, PER A LA PROMOCIÓ, 
DIVULGACIÓ I DIFUSIÓ DE LES INICIATIVES ESPORTIVES, 
SOCIALS I MEDIAMBIENTALS. 

 
“PRIMER. Aprovar el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Vilanova i 
la Geltrú, el Club Agility Vilanova i l’Associació FUD Therapy, per a la 
promoció, divulgació i difusió de les iniciatives esportives, socials i medi 
ambientals relacionades amb l’esport de l’Agility.  
 



 

SEGON. Notificar el present acord al Club Agility Vilanova i l’Associació FUD 
Therapy. 
 
TERCER. Facultar l’alcaldessa perquè en nom de la Corporació signi els 
documents que siguin necessaris per a executar el següent acord.” 

 
 

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA 
GELTRÚ, EL  CLUB AGILITY VILANOVA  I L’ASSOCIACIÓ FUD THERAPY 

 
REUNITS  
 
Per una banda, RAUL LISÓN RUIZ, amb DNI 47633092-T, com a representant de 
Club Agility Vilanova, amb CIF G-65883779 i seu a CAMI DE LA MASIA D’EN 
CABANYES S/N A VILANOVA I LA GELTRÚ. 
 
Per una altra NÚRIA SORRIBES ROMA, amb DNI 47983179-G, com a representant 
de  l’Associació FUD Therapy, amb NIF G-25728486 i seu a C/ JARDÍ, 4, D’IVARS 
D’URGELL DE LLEIDA. 
 
I per altra, l’Il.lma  NEUS LLOVERAS I MASSANA, Alcaldessa de Vilanova i la 
Geltrú, assistida en aquest acte pel senyor ISIDRE MARTÍ I SARDÀ, Secretari 
general de la Corporació municipal. 
 
MANIFESTEN  
 
1. Que les tres institucions i entitats actuaran de bona fe perseguint l’aproximació de 
l’esport de l’Agility al municipi de Vilanova i la Geltrú i a totes les persones que se’n 
puguin beneficiar.  
 
2. L'Agility és un esport on un guia dirigeix un  gos sobre una sèrie d’obstacles, els 
quals ha de lliurar de manera neta i el més exacta possible, competint contra rellotge. 
Els gossos generalment participen sense corretja, sense joguines i sense incentius. 
El guia no ha de tocar al gos ni als obstacles, excepte de manera accidental. 
Conseqüentment, el control del guia rau en la veu, en senyals manuals i en el 
llenguatge corporal. El que requereix que l’animal estigui entrenat de manera 
excepcional. La base de l'agility és la disciplina de l’obediència canina. 
 
En la seva forma més senzilla, el circuit d'Agility consisteix en un determinat nombre 
d’obstacles, on un jutge dissenyarà l'ordre que el gos haurà de seguir per així 
completar la prova conforme al reglament. El jutge marca els obstacles amb números 
que els guies (sense els gossos) han d’estudiar posteriorment, els han de recordar 
per a transmetre’ls després al gos, quan ambdós competeixin a la pista. Els errors en 
l'ordre del circuit dels guies s’acostumen a comptar de forma negativa, igual que els 
obstacles omesos o repetits innecessàriament (sigui culpa del gos o del guia). 
 
Els circuits són prou complicats perquè el gos no pugui acabar correctament sense 
direcció humana. Durant la competició, el guia decidirà les estratègies a seguir per 



 

dirigir al gos a través del recorregut, combinant velocitat i precisió ja que ambdues 
són igualment importants. Hi ha diverses tècniques que ajuden a compensar la 
possible diferència de velocitat humana i canina, força o debilitat entre els gossos i 
els seus guies. 
 
3.-Aquest projecte de la FUD Therapy amb el Club Agility Vilanova consisteix en 
adaptar l’esport de l’Agility a qualsevol persona amb trastorns generalitzats del 
desenvolupament, discapacitat intel·lectual, discapacitat psíquica, discapacitat 
sensorial auditiva, discapacitat sensorial visual, discapacitat física, trastorns de 
conducta i trastorns neurodegeneratius. 
  
Aquest esport es porta a terme amb gossos, pel qual a l’hora de realitzar-lo també es 
poden aprofitar dels beneficis d’una intervenció assistida amb gossos portant-lo a 
terme de forma adequada, a la vegada que practiquen, aprenen i realitzen un esport 
que té l’avantatge que es porta a terme amb els gossos i que es pot adaptar a 
qualsevol nivell físic i cognitiu. 
 
4.- El projecte que ens ocupa té una doble direccionalitat donat que per una banda 
pretén oferir una intervenció assistida amb animals per aquells nens i nenes d’inclusió 
a l’escolarització ordinària amb necessitats educatives especials o problemes 
d’inserció a l’aula ordinària.  
 
Per altra banda es vol oferir un esport per a tots els nens i nenes on puguin gaudir de 
la interacció amb els gossos, sense necessitat de tenir un gos i aprenguin a educar-lo 
i a formar-lo.  
 
Ara bé, aquest projecte va especialment dirigit a aquells nens i nenes que pateixen 
obesitat infantil o sedentarisme, donat que se’ls brinda la possibilitat de realitzar un 
esport sense adonar-se que estan practicant un esport. Per tant se’ls introdueixen 
una hàbits de vida saludable sense necessitat de fer un tipus d’esport que no els 
crida l’atenció. Aquest esport és diferent donat que els brinda l’oportunitat de fer 
esport a la vegada que estant interaccionant i jugant amb un gos el qual reforça 
constantment tots els seus esforços, pel qual és més dinàmic i pràctic .  
 
D’aquesta manera també es pot treballar la inclusió social de nens amb necessitats 
educatives especials en escolarització ordinària. Es treballa l’esport amb nens i nenes 
amb problemes d’obesitat infantil i en general es treballa un esport per a tots els nens 
i nenes on es promou una interacció amb un animal amb tots els beneficis que això 
comporta tals com la cohesió de grup, la comunicació assertiva i les relacions socials. 
 
5. Que és voluntat de les institucions i entitats sotasignats  col·laborar conjuntament 
en un projecte per promoure, expandir i promocionar l’esport de l’agility a Vilanova i la 
Geltrú per treure’n totes els beneficis possibles establint un projecte interdisciplinari 
entre esport, intervenció assistida amb animals a persones amb necessitats 
educatives especials i medi ambient.  
 
6. Que el terreny on es durà a terme el projecte és a les instal·lacions del Club Agility 
Vilanova, ubicat al camí de la Masia Cabanyes s/n. 
 



 

7. Que el Club Agility Vilanova està registrat amb el núm. 6073 en el  registre  
d’entitats del Consell Català de l’Esport i que els seu objecte social, d’acord amb els 
seus estatut, es la pràctica de la disciplina esportiva de l’Agility. 
 
8.- L’Associació FUD Therapy (Amics del gos de l’Urgell) és una entitat sense ànim 
de lleure que es funda l’any 2007 amb la motivació d’ajudar a millorar la qualitat de 
vida, sigui respecte l’educació, la protecció i/o la recuperació de persones amb 
trastorns generalitzats del desenvolupament, discapacitat intel·lectual, discapacitat 
psíquica, discapacitat sensorial auditiva, discapacitat sensorial visual, discapacitat 
física, trastorns de conducta i trastorns neurodegeneratius.  
 
Per assolir aquests objectius la FUD Therapy es descanta per la intervenció assistida 
amb gossos, la qual és destaca en què per assolir dit objectiu es treballa 
conjuntament amb un co–terapeuta caní. En aquest aspecte la FUD Therapy es 
pionera en la província de Lleida, tot i que s’expandeix per tot el territori català.  
 
La FUD Therapy la formen un equip professional i un equip caní. L’equip professional 
està format per diferents especialistes del sector de l’educació canina i del sector de 
l’educació i de l’atenció a les necessitats educatives especials que treballen 
conjuntament per assolir els objectius proposats i treballen en pro d’assolir la màxima 
autonomia i el màxim desenvolupament personal de cada persona a la que s’atén. 
Finalment la FUD Therapy la formen els seus co-terapeutes canins, els cans de la 
FUD Therapy estan especialitzats en tractar diferents grups de persones afectades 
amb diferents necessitats educatives especials i es divideixen segons els 
requeriments dels diferents grups potenciant les seves millors qualitats per assolir els 
millors resultats possibles. 
 
9. Que  l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú i l’associació FUD Therapy,  brindaran tot 
el seu suport a les iniciatives d’aquesta índole al Club Agility Vilanova en tots els 
aspectes i punts que els hi siguin possibles.  
 
CLÀUSULES  
 
Primera:  L’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú , amb la finalitat de col·laborar i dur a 
terme les iniciatives d’índole esportiva i social del Club Agility Vilanova es compromet 
a promoure i difondre les iniciatives del Club Agility Vilanova i a donar tot el suport 
que li sigui possible per portar a terme dites iniciatives.  
 
Segona: Que el Club Agility Vilanova es compromet, a aportar els seus professionals 
com a monitors i directors dels tallers per a dur a terme els projectes i aportar els 
seus professionals per a les iniciatives proposades sense cap cost per a  
l’Ajuntament.  
 
Tercera: Que el Club Agility Vilanova es compromet a col·laborar en les festivitats 
promocionades per l’ajuntament de manera individual o amb altres administracions i 
entitats, per a treballar per a promocionar l’esport i l’acció social que es du a terme 
sempre que li sigui possible.  
 



 

Quarta: Que l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, la Fundació FUD Therapy, i el Club 
Agility Vilanova es comprometen a col·laborar conjuntament en la promoció, 
divulgació i difusió de les iniciatives esportives, socials i medi ambientals relacionades 
amb l’esport de l’Agility.  
 
Cinquena: Que el Club Agility Vilanova no demanarà fons econòmics a  l’Ajuntament 
de Vilanova per a cap de les activitats de difusió dels projectes relacionats amb la 
difusió, promoció i divulgació de l’Agility en les seves modalitats i en els projectes 
d’acció social.  
 
Sisena: Aquest conveni tindrà una durada de 5 anys a partir de la seva data de 
signatura. Sent renovable cada any natural prèvia voluntat expressa i per escrit  de 
les dues parts.  
 
Setena: Per aquest any 2012 el Club Agility Vilanova , amb el suport de la Fundació 
FUD Therapy i de l’Ajuntament de Vilanova es compromet a desenvolupar les 
següents activitats : 
 

a) la festa de l’animal (o de la mascota) i de presentació del Club Agility a la 
ciutat (Annex 1) 

b) Una activitat demostrativa amb els participants en els Jocs Specials Olympics 
que tindran lloc a Vilanova del 11 al 14 d’octubre (Annex 2) 

 
Vuitena: A partir del 2013, els sotasignats es comprometen a impulsar els següents 
projectes, que es definiran i concretaran posteriorment. 
 

c) Desenvolupar i realitzar un programa d’intervenció assistida amb nens i nenes 
amb discapacitats (amb serveis socials municipals). 

d) Desenvolupar i realitzar un programa d’intervenció assistida amb nens i nenes 
amb dificultats per a fer esport (obesitat, etc) (amb el departament d’esports i 
el Consell Esportiu del Garraf). 

 
Vilanova i la Geltrú, 23 d’octubre de 2012  
 
ANNEX 1 
 
ACCIÓ:   PROGRAMA FESTA  de l’ANIMAL  
 
Introducció: 
 
D’acord amb la finalitat esmentada en el conveni de col·laboració, Ajuntament de 
Vilanova i la Geltrú, FUD Therapy i Club Agility Vilanova, desenvoluparan una activitat 
de difusió i exhibició de l’activitat d’Agility sota el títol “Festa de l’ Animal, Vilanova 
2012”. 
 
Activitat 
 
La Festa de l’Animal, es una acció pensada per a mostrar i divulgar l’activitat de 
l’Agility, i alhora conscienciar i sensibilitzar sobre la tinença responsable dels animals 



 

de companyia, la seva identificació i cens, la obligatorietat de recollir les defecacions 
al carrer, i les campanyes contra els abandonaments. La Festa de l’Animal 
s’organitza també com una activitat lúdica i demostrativa on puguin participar totes 
aquelles persones que ho desitgin acompanyades dels seus animals, en les 
propostes que considerin més adients.  
 
L’Ajuntament de Vilanova  i la Geltrú, coordinarà per a la Festa de l’Animal,  el suport 
de la Mancomunitat Penedès Garraf, de la Diputació de Barcelona , i del Departament 
d’Agricultura, Ramaderia, Pesca , Alimentació i Medi Natural, i conjuntament amb 
FUD Therapy i Club Agility, també la participació de les entitats animalistes i 
protectores, de la comarca.  
 
Data 
 
La festa de la Mascota es realitzarà el dissabte 17 de novembre, en activitats de matí 
i de tarda.  
 
Lloc 
 
L’espai més reeixit per a la celebració d’una manifestació d’aquest tipus, atesa la 
voluntat de que arribi al major nombre de gent possible, es la Rambla Principal, en 
lloc més viable i que ocasioni menys molèsties.  
 
Requeriments  
 
Definir i tancar l’espai central  de la rambla Principal en el tram que és consideri més 
adient., per mitjà de tanques i/o cinta. 
 
Col·locar un escenari a l’inici de l’espai, des d’on  poder coordinar i dirigir les activitats 
i disposar d’un equip de megafonia. 
 
Disposar de carpes, taules i cadires  per a les entitats participants. 
 
Definir i realitzar un pla de comunicació (premsa i mitjans; i elements divulgatius 
(pòsters i fulletons). 
 
Editar diplomes acreditatius per als participants en les diferents activitats. 
 
Cercar entre les empreses del sector possibles patrocinis. 
 
Programa: 
 
DIVENDRES 16 
Xerrada de sensibilització al CRIA 
 
DISSABTE 17  MATI 
 
- Durant el mati gimcana pels nens sobre la conscienciació del microxip  



 

- Durant tot el mati tallers per nens i nenes a la iniciació a l’agility amb gossos de 
teràpia de la FUD Therapy  
- Inscripció al concurs popular de bellesa i habilitats canines 
- 11.00- 11.45h espectacle i concurs d’agility  
- 11.45- 12.45h demostració d’obediència i educació canina a càrrec de Sport’s Dog 
- 12.45-13.15h espectacle de gossos de rastreig a càrrec de Sport’s Dog 
 
DISSABTE  17 TARDA 
 
- Durant tota la tarda  gimcana pels nens sobre la conscienciació del microxip  
-18.00- 18.45 Espectacle de mondioring a càrrec de Sport’s dog  
- 18.45 – 20.00 Espectacle de gossos d’intervenció de la unitat canina de la policia.  
- 20.00- 20:30h concurs popular de bellesa canina i habilitats canines  
- 20.30h – 20.45h espectacle d’agility de cloenda de la festa a càrrec del Club Agility 
Alpicat. 
 
ANNEX 2 : 
ACCIÓ :   AGILITY ALS “ SPECIAL OLYMPICS” 
 
Introducció: 
 
D’acord amb la finalitat esmentada en el conveni de col·laboració, Ajuntament de 
Vilanova i la Geltrú, FUD Therapy i Club Agility Vilanova, desenvoluparan una activitat 
de difusió i exhibició de l’activitat d’Agility en el marc de la realització a la ciutat dels 
Jocs Special Olympics 2012. 
 
Activitat: 
 
L’activitat programada serà la realització d’una exhibició d’agility en una pista 
muntada a tal efecte, i en la que podran participar alguns dels esportistes i familiars 
assistents als Jocs. 
 
El circuit estarà format per les següents estacions:   
- Una empalizada 
- Una passarel·la 
- Dos túnels 
-Una taula 
-Cinc tanques 
 
Hi participaran tres gossos ensinistrats de la FUD Therapy i alguns gossos amb els 
seus corresponents guies del Club Agility Vilanova. 
 
L’activitat tindrà una durada de 2 hores.  
 
Data: 
L’activitat d’agility es realitzarà el dissabte 13 d’octubre de 14.30 h. a 16.30 h. 



 

 
Lloc: 
 
L’espai previst per l’activitat és la zona de petanca, al costat del Village en el Complex  
Esportiu de Futbol dels Alumnes Obrers. 
 
Requeriments:  
 
Per al bon desenvolupament de l’activitat : 
 
L’Ajuntament de Vilanova, en cas de que fos necessari,  facilitarà  el transport (amb el 
suport de la USM) del material necessari, que en el cas de FUD Therapy portarà del 
Club Agilty Vilanova, al Camp de Futbol, i la disponibilitat de l’equip de megafonia per 
a la seva realització. 
 
El Club Agility Vilanova i FUD Therapy, tindran cura del trasllat i atenció dels animals, 
del monitoratge de l’activitat i de la locució de la mateixa. 
 
Atès que l’activitat tindrà lloc just al acabar el dinar dels esportistes i familiars, a la 
carpa del Village adjunt a les instal·lacions esportives, caldrà reforçar la comunicació 
d’aquesta activitat, per tal que els interessats puguin programar l’assistència. 
 

13.2. ACORD DE LA JGL DE 30.10.2012, PEL QUAL S’APROVA 
EL CONVENI DE COOPERACIÓ I COL·LABORACIÓ ENTRE LA 
DIPUTACIÓ DE BARCELONA, L’AJUNTAMENT DE VILANOVA I 
LA GELTRÚ, L’AJUNTAMENT DE CASTELLET I LA GORNAL, LA 
FEDERACIÓ D’AGRUPACIONS DE DEFENSA FORESTAL (ADF) 
PENEDÈS-GARRAF, PER A L’EXECUCIÓ DEL PROJECTE DE 
RESTAURACIÓ DELS TERRENYS FORESTALS AFECTATS PER 
L’INCENDI DEL 12 DE JUNY DE 2012. 

 
“PRIMER. Aprovar el conveni específic de cooperació i col·laboració a 
formalitzar entre la Diputació de Barcelona i els Ajuntaments de Vilanova i la 
Geltrú, Castellet i la Gornal i la Federació d’Agrupacions de Defensa Forestal 
(ADF) Penedès / Garraf, per a l’execució del projecte de restauració dels 
terrenys forestals afectats per l’incendi forestal del 12 de juny de 2012, d’acord 
amb la minuta de conveni aprovada per Decret del President de la Diputació de 
Barcelona, de data 11 d’octubre de 2012.  
 
SEGON. Notificar el present acord a la Generalitat de Catalunya, la Diputació 
de Barcelona, l’Ajuntament de Castellet i la Gornal i la Federació ADF. 
 
TERCER. Facultar l’alcaldessa perquè en nom de la Corporació signi els 
documents que siguin necessaris per a executar el següent acord.” 
 
 



 

ALCALDESSA 
 
Molt bé, gràcies.  Són dos convenis.  Hi ha alguna paraula sobre algun 
d’aquests convenis?  Sí, senyor Font. 
 
MARC FONT 
 
Sí, sobre el tema de la restauració forestal, que bàsicament -i parlo ara de 
memòria, si m’equivoco em rectifiquen- de les 400 hectàrees més o menys que 
es van cremar al municipi de Vilanova, em sembla que aquesta restauració 
afecta a una vuitantena o una norantena d’hectàrees.  Bàsicament és entrar a 
netejar, a treure la fusta que ha quedat, que sinó dóna problemes, que es pot 
podrir, que pot generar problemes després a l’hora de la reforestació, el que 
passa que clar, de moment en el que s’està actuant és en aquelles zones que 
econòmicament surt rentable entrar, extreure la fusta i per tant vendre aquesta 
fusta.   
 
Sabem que ara doncs no hi han diners, o que és complicat, però bé, demanem 
a l’Ajuntament doncs que estigui a darrere de la Diputació, que es miri d’actuar 
no sobre aquest sinó sobre el global o sobre tant com es pugui, i sobretot el 
que ens agradaria és que des d’aquest Ajuntament es lideri una mica i es miri 
de fer pinya amb tota aquella gent que hi ha preocupada, que està intentant o 
que vol mirar de reforestar part d’aquesta zona cremada.  Sobretot això, que 
lideri i que bé, que es parli amb tots ells i que es fagi una acció unitària i mirar 
d’anar tots a una.  Creiem que és part responsabilitat d’aquest Ajuntament tot 
això, estar darrere de la Diputació i mirar de dirigir tot aquell esforç ciutadà, tota 
aquella gent doncs que bé, realment aquell dia se’ns va cremar una part del 
nostre territori, que la majoria de vilanovins doncs sentim molt nostre, i que per 
tant doncs que des d’aquest Ajuntament no només es fagi això sinó que es 
vagi fent un seguiment i que es miri doncs de que tan aviat com sigui possible 
aquesta zona torni a estar com a mínim com estava, sinó millor, que seria el 
desig de tots.  Gràcies. 
 
ALCALDESSA 
 
Sí, senyor Font.  Passo la paraula a la senyora Albà perquè expliqui com ha 
anat tot. 
 
BLANCA ALBÀ 
 
Sí, gràcies.  A veure, des de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú es va liderar 
des del primer moment totes les iniciatives que hi havien en el sentit de 
restaurar la zona malmesa per l’incendi, i aquesta és tan sols la primera fase.  
En aquesta primera fase el que es fa és restaurar les parts més danyades, no 



 

tan sols les que donen benefici, perquè de fet la despesa que produeixi se’n 
farà càrrec la Diputació, això és a cost zero per als propietaris, però sí que són 
les parts més importants i en les que cal una actuació més immediata.  
Després la segona fase serà la de reforestació.  Tal com vem explicar, es va 
fer dues reunions, una amb propietaris i l’altra amb entitats i persones que 
estaven interessades en tot el tema de la reforestació posterior.  Aquesta és la 
primera fase, un cop això estigui acabat ens posarem en contacte una altra 
vegada amb totes les entitats que van assistir en aquesta trobada o les altres 
que posteriorment doncs han manifestat tenir-hi ganes de col·laborar, per tirar 
endavant la següent fase.  Gràcies. 
 
ALCALDESSA 
 
Gràcies, senyora Albà.  Alguna paraula més sobre aquest tema? D’acord, 
doncs passem al següent punt i entrem a les mocions. 
 
 

  14.  MOCIÓ DEL PSC SOBRE L’OCUPACIÓ DE LA VIA PÚBLICA. 
 
El secretari llegeix la part resolutiva de la moció següent: 
 
L’espai públic a Vilanova i la Geltrú és un dels grans actius de la ciutat, afavorit 
durant anys gràcies a intervencions de recuperació per al gaudi ciutadà i per 
ajudar a la promoció. Aquest espai, pel seu valor afegit, també és susceptible 
de ser utilitzat per a l’activitat privada, tot utilitzant un conjunt de mobiliari i 
d’instal·lacions a l’efecte. 
 
Aquest estiu han estat moltes les places i carrers de la ciutat que s’han ocupat 
amb taules i cadires, sense l’existència de cap regulació. Així, hem vist places 
ocupades al 100% per cadires i taules i altres elements, dificultant la mobilitat 
de les persones, o bé les noves instal·lacions prefabricades a diversos carrers, 
alguns d’ells amb alta densitat de trànsit, a més a més, caldria evitar grans 
concentracions que també ajudin a fer compatible el descans dels veïns. 
 
Altres municipis sí que han optat per dotar-se d’unes normes davant 
l’increment de sol·licituds, que els permetés tenir una regulació abans de 
permetre una proliferació, en les quals hi ha resposta i paràmetres on acollir-se 
davant algunes problemàtiques que s’han detectat a Vilanova i la Geltrú. 
 
Davant la necessitat de tenir aquesta normativa que pugui evitar conflictes en 
l’ús d’aquest espai, considerem necessari redactar i aprovar aquesta 
Ordenança en el menor temps possible, ja que a més, haurà de ser participada 
amb veïns, associacions, entitats i interessats i passar pel procediment 
administratiu per a la seva aprovació. 



 

 
Per tot això, el Grup Municipal Socialista proposa al Ple de l’Ajuntament 
l’adopció del següent  

ACORD 
 
“Redactar l’Ordenança de regulació de l’ocupació a la via pública amb 
terrasses i instal·lacions similars en el termini de dos mesos, garantint la 
participació de tots els sectors implicats, així com les entitats veïnals.” 
 
 
ALCALDESSA 
 
Gràcies, senyor secretari.  Senyor Llobet. 
 
GERARD LLOBET 
 
Sí, gràcies.  Aquesta moció la presentem, tot i que som coneixedors que el 
govern ja ha iniciat aquest procés, però la presentem una mica perquè venim 
parlant d’aquestes qüestions des d’abans de l’estiu i la intenció és sobretot 
agilitzar un debat que hem de tenir a nivell intern els grups, i sobretot amb una 
proposta d’ordenança, amb la qual segurament estem tots d’acord de que hi 
hem d’entrar en aquest tema, amb una proposta que, repeteixo, ha d’estar molt 
consensuada i molt pactada amb diverses associacions, amb comerços, amb 
veïns, etc., sobretot perquè té una clara incidència a la via pública i perquè té 
unes repercusions evidents.   
 
Creiem que l’ocupació de determinats espais públics que hi ha hagut enguany, 
de concretament ocupació total de determinades places, o bé possibles 
molèsties per soroll o per altres qüestions derivades d’aquest increment que hi 
ha hagut enguany, sobretot per aquestes sol·licituds que han vingut 
segurament argumentades per la qüestió de la crisi econòmica i que ens 
alegrem doncs que això sigui una mesura que ajudi a una part d’aquest sector 
a entomar la crisi d’una altra forma, doncs generen determinats conflictes, i no 
és que tinguem un afany de regular-ho absolutament tot en aquesta vida, de fet 
aquest era un sector que no estava regulat, però sí que quan s’obren 
determinats conflictes doncs és bo saber els criteris de joc que tenim sobre la 
taula.  I nosaltres hem tingut alguns ciutadans que ens han comentat alguns 
aspectes que havien passat a la via pública, sobretot repeteixo que dificultaven 
l’accessibilitat i la mobilitat en determinats espais, que estaven totalment 
ocupats per terrasses, i això es reforça per l’informe que va fer el propi 
Defensor de la Ciutadania, on literalment diu que s’envaeix de forma 
exagerada l’espai públic reservat per als vianants.  Doncs tots aquests 
elements i tots aquests arguments el que volem és tenir un debat, sobretot de 
cara a la propera temporada, quan arriba el bon temps, que tornen a sortir 



 

doncs aquestes terrasses, que tinguem ja una norma vigent a la ciutat.  Per 
això presentem aquesta moció per portar aquest debat al Ple i perquè ho 
puguem debatre amb la màxima agilitat.  Gràcies. 
 
ALCALDESSA 
 
Molt bé, gràcies senyor Llobet.  Senyora García. 
 
GLÒRIA GARCÍA 
 
Sí, gràcies alcaldessa.  La intenció de vot del govern evidentment serà votar 
que sí, perquè com molt bé ha dit, senyor Llobet, estem parlant de que és 
necessària una ordenança de l’espai públic, de taules i cadires, des del mes de 
juliol en Comissió Informativa i al setembre se’ls va informar de que ja s’havien 
començat els treballs.  Hem determinat una sèrie de criteris, que ja els tenim i 
seran portats a la propera Comissió Informativa per debatre’ls i evidentment 
consensuar-los, i posteriorment fer el text definitiu de l’Ordenança.  I, com molt 
bé diu, ha de ser consensuada i hem d’entre tots tirar endavant aquesta tasca.  
I una de les coses que jo li agraeixo és lo dels dos mesos, perquè recordo que 
en la Comissió Informativa jo vaig dir: aviam si som capaços de tenir-la abans 
de que acabi l’any; o sigui que si el grup majoritari de l’oposició està disposat 
en dos mesos a treballar-hi de valent, escolti’m, estic segura que per Nadal 
tindrem una Ordenança de taules i cadires. 
 
No obstant això, deixi’m que li puntualitzi quatre detallets.  No hi ha cap plaça 
ocupada al 100%, com a mínim amb permís municipal.  Una altra cosa és que 
els establiments a certes hores descol·loquin les taules i cadires i escolti’m, 
miri, les coses s’eixamplin, però des d’aquest Ajuntament no s’ha donat permís 
per ocupar cap plaça al 100% de la seva ocupació.  Després tampoc no és 
correcte dir que hem donat llicències sense cap mena de regulació.  En tot cas 
tenim la mateixa regulació que s’ha tingut sempre: una ponència de circulació, 
composada per diferents tècnics de diferents regidories, on està la Policia, on 
està Via Pública, on està Urbanisme, que ells són els que determinen si una 
terrassa ha de tenir o no ha de tenir permís i en quines condicions, i avaluen 
tots els elements de seguretat, i bueno, i els que calguin d’ocupació i els que 
calguin, tots els arguments tècnics. 
 
I després miri, deixi’m que li digui, nosaltres estem contents amb la feina feta, 
perquè no sé si ha vist el diari -vaig llegir l’informe del Defensor de la 
Ciutadania, però també he llegit el diari-, i el Gremi aquesta setmana doncs 
felicitava l’actuació del govern en quant que ens deia que molts negocis els 
hem salvat econòmicament i a més a més hem generat llocs de treball.  I això 
no treu, que jo sóc la primera que tinc claríssim que tot el que estigui regulat, 
no amb un ànim de regular-lo o de reglamentar-lo tot, però sinó que tot el que 



 

estigui regulat doncs miri, escolti’m, ens estalvia molts problemes perquè 
agafem la norma, s’aplica i ja està.  Gràcies. 
 
ALCALDESSA 
 
Gràcies, senyora García.  Obrim un torn de paraules.  Senyora Sánchez. 
 
IOLANDA SÁNCHEZ 
 
Bàsicament per donar el nostre vot afirmatiu en aquesta moció, per dues 
qüestions fonamentals: l’espai públic és, com bé diu la seva paraula, “públic” i 
per tant hem de tenir molt clar des d’un debat tranquil, serè i evidentment 
doncs de consens, com generem aquesta dinàmica pública i evitem el possible 
conflicte.  Sempre, sempre en l’espai públic pot sorgir el conflicte perquè avui 
la nostra ciutat, igual que la nostra societat, és complexa, es donen molts usos, 
i en aquest sentit doncs aquests usos poden generar aquest conflicte.  Per 
tant, ens agradaria poder tenir aquest debat i aquests criteris clars.  No tant en 
la formulació d’una norma que, com deien, i aquest és l’element, en la que ens 
ha de guiar per després aplicar-la i simplement, sinó simplement per posar-nos 
d’acord amb els criteris d’ús d’aquest espai públic, i quines són aquestes 
prioritats, si la té el vianant, si la té l’ús privatiu que poden fer els establiments, i 
en aquest sentit doncs donar aquestes prioritats bàsicament i no tant seguir 
una norma que no ens ho podrà solucionar tot. 
 
ALCALDESSA 
 
Molt bé, gràcies senyora Sánchez.  Senyor Font. 
 
MARC FONT 
 
Sí, per no repetir-me i breument, bé, som una societat que ens agrada fer vida 
al carrer, ens agrada estar al carrer, sobretot quan ve el bon temps, i per tant, 
doncs igual que ens agrada que els nostres nens puguin jugar al carrer, doncs 
també ens agrada poder prendre algo tranquil·lament en una terrassa.  El 
problema ve doncs quan –nosaltres ja ens hem queixat alguna vegada- doncs 
hi pugui haver un excés de privatització de l’espai públic.  Quan hi han places, 
la senyora García deia que no n’hi ha cap ocupada al 100%, no home, però 
n’hi ha alguna que gairebé ho rossa, si no és el 100 serà el 75 o el 80.  Per 
tant, creiem que tampoc és just doncs que d’una plaça privatitzem una part 
molt important d’aquesta plaça i que per tant no en permetem fer altres usos, 
que és estar en aquesta plaça tranquil·lament sense haver d’estar en una 
terrassa i, per tant, consumint, o que un nen pugui estar jugant o poder fer 
qualsevol altre tipus d’activitat.  Per tant, creiem que la voluntat diria, 
m’atreveixo a dir, de tots o de gairebé tots els grups municipals aquí és mirar 



 

de regular-ho, i per tant doncs agrairíem doncs que tirés endavant la moció, 
que es mirés de fer quan abans millor, tot i que segurament fins que torni el 
bon temps doncs aquest problema disminueix una mica, però en tot cas que en 
puguem parlar ràpid i puguem solucionar aquest problema o que hi ha gent 
que creu doncs que és problema o que en alguns moments és excessiu.  
Gràcies. 
 
ALCALDESSA 
 
Molt bé, gràcies.  Senyor Álvarez. 
 
FRANCISCO ÁLVAREZ 
 
Muchas gracias, señora alcaldesa.  Nosotros votaremos a favor de esta 
moción porque de alguna manera sí que hay que establecer alguna regulación.  
Una regulación que tiene que tener varios objetivos y uno es compatibilizar los 
diferentes intereses entre la ciudadanía.  Por otro lugar también establecer 
unos criterios, pero que estos criterios tampoco tienen que extralimitarse y 
tampoco tienen que poner obstáculos para la creación de puestos de trabajo, 
como se podría dar en caso de que quisiéramos regularlo todo.  Sí que la 
moción expresa por ejemplo cosas como hacer compatible también este tipo 
de actividades con el descanso de los vecinos.  También quiero recordar de 
que en algunos casos nosotros hemos propuesto algunas fórmulas para 
determinadas situaciones concretas que nos han atendido, y bueno, en 
definitiva también decía la señora regidora que esperan tener una Ordenanza 
para el año que viene, para Navidades y en todo caso para el año que viene. 
 
Nosotros creemos que aparte de regular, también tenemos que agilizar.  
Nosotros hemos comprobado y este regidor le expresó su preocupación por las 
disfunciones que ha habido a veces a la hora de atender a las demandas de 
licencias para establecer terrazas en vía pública, además en vías que no hay 
ninguna () ni en vías principales, y a nosotros nos preocupa esta disfunción 
que hay a la hora de conceder estas terrazas.  Y de la misma manera que 
tenemos que tener una Ordenanza para el mes de enero, si alguien quiere 
crear puestos de trabajo mediante esta fórmula, tampoco le tendríamos que 
hacer esperar para el año que viene ni para de aquí a tres meses, porque 
estamos hablando de puestos de trabajo. 
 
Nosotros votaremos a favor de crear esta Ordenanza. Simplemente un punto 
más, cuando hablamos de no extralimitarse me vengo a referir de que una 
cosa es regular, ordenar, para no crear, para que no hayan problemas, otra 
cosa es crear una Ordenanza que, como se nos ha dicho ya por donde puede 
ir, no queramos intervenir demasiado, no queramos tampoco establecer 
demasiados criterios conforme incluso a la estética de las terrazas, como ya se 



 

nos ha dicho, porque eso más que solucionar problemas lo que puede es crear 
más problemas y nosotros estamos aquí para solucionar problemas.  Muchas 
gracias. 
 
ALCALDESSA 
 
Sí, senyor Llobet. 
 
GERARD LLOBET 
 
Sí, en qualsevol cas, agafant el fil de la darrera intervenció, evidentment un no 
fa una plaça nova o no fa reurbanització dels espais per deixar-los intocables i 
que no s’hi pugui fer res absolutament, sinó que precisament es fan per 
dinamitzar-ho, i una forma de dinamitzar-ho és el comerç i també són aquests 
usos de bars i de restauració.  Nosaltres aquesta ordenança celebrem que 
aquest tipus d’instal·lacions hagi ajudat a aquest sector, repeteixo que és una 
ordenança que no es fa en contra de ningú, sinó que es fa precisament perquè 
s’han creat certs conflictes i perquè nosaltres, des del Partit Socialista volem, a 
part de les ponències tècniques, defensar políticament una posició que està 
molt relacionada amb l’espai públic i que creiem que és un debat que no hi 
podem renunciar.   
 
Amb relació al termini, vam posar els dos mesos perquè ha d’existir el debat, 
però sabent com funcionen els tràmits burocràtics, mentre que s’aprova, es 
discuteix, hi ha la participació i finalment és vigent, pot passar perfectament 
mig any o més. 
 
I finalment sí que hi han places que estan ocupades, no el 80 o el 90, sinó que 
impossibiliten que gent amb cotxets de nens petits, gent amb cadira de rodes 
doncs pugui transitar amb facilitat.  I això és un dels elements que volem posar 
en aquesta ordenança.  Gràcies. 
 
ALCALDESSA 
 
Molt bé, gràcies senyor Llobet.  Senyora García. 
 
GLÒRIA GARCÍA 
 
Sí, gràcies alcaldesa.  Jo li he dit que és possible, li he dit que amb permís 
municipal no s’ha ocupat cap plaça al cent per cent, no en som conscients 
d’això, eh?  Aquest era el d’això... Jo, quan deia dos mesos, ja sé que tot el 
procés posterior pot ser més llarg, però si nosaltres som capaços en dos 
mesos tenir el text consensuat, escolti’m, això ja serà bufar i fer ampolles, i 
l’objectiu és que a la primavera de l’any vinent, que és quan tornen a sortir 



 

potser amb més ganes totes les terrasses o la gent a utilitzar-les, doncs ja 
tinguem una normativa a la que acollir-nos.   
 
Senyora Sánchez, deia... lo primer de tot és que tenim els criteris fixats, el text 
encara no està ni fet, perquè l’important evidentment són els criteris.  Firmar o 
consensuar uns criteris d’espai públic i polítics, per com volem organitzar i 
determinar, i després el text serà molt més fàcil en funció d’aquests criteris. 
 
Senyor Álvarez, una flor no fa estiu i hi ha hagut un cas en el que ha hagut un 
malentès entre el tècnic i el propietari de la terrassa i llavors no se li ha donat 
amb tota la... no sé, tota la premura que es fa sempre, però escolti’m, les 
terrasses i qualsevol cosa que demanden els ciutadans es contesta al més 
ràpid possible, i més quan en aquest cas doncs escolti’m, sabem que la gent 
les necessita per poder fer més negoci.  I és veritat que s’han omplenat moltes 
terrasses i és veritat que hem sigut permissius, i no és veritat que no tinguem 
problemes a l’hivern, eh?, perquè les terrasses permeten que la gent que fuma 
pugui fer el cafè o esmorzar o fer el que vulgui i alhora fumar.  Tot això, tot el 
problema i tot el debat aquest ve per la Llei de prohibició del tabac als locals, 
no entro en més consideracions, sinó és aquest, la necessitat que tenen els 
locals de restauració de tenir una terrassa, eh?  Gràcies. 
 
ALCALDESSA 
 
Sí, senyor Álvarez. 
 
FRANCISCO ÁLVAREZ 
 
Un inciso.  Una flor no fa estiu, i té tota la raó. Intentaré que m’entengui bé, 
eh?, senyora García.  Una flor no fa estiu, el problema és que a vegades hi han 
coses que són problemàtiques, generalitzades i permanents. La burocràcia, o 
sigui, s’ha d’adaptar a l’activitat econòmica de la ciutat, i no l’activitat 
econòmica a la burocràcia.  Ho dic perquè en Comissió Informativa aquest 
passat dimarts se’m va contestar una pregunta d’aquest regidor de que quan 
un establiment que ja està en funcionament, no que obre, sinó que ja està en 
funcionament, demana instal·lar una terrassa, se li demana que esperi fins a 
principis de l’any vinent.  I això és dir-li vostè al que crea llocs de treball que 
s’ha d’adaptar a la burocràcia, quan hauria de ser al revés, la burocràcia és la 
que s’ha d’adaptar a l’activitat econòmica. 
 
Una persona ha dit abans, no sé si les places d’ocupen el 100, el 90, el 80%, 
però sí que és veritat de que algun límit s’haurà de posar, no només per als 
establiments, sinó a vegades a places com per exemple... i em ve a la memòria 
ara alguna entitat que també... algunes entitats que també fan algunes 
activitats a places com la plaça de les Neus, per exemple, que possiblement no 



 

era el 100% o era el 90%, era semblant.  Vull dir perquè no només s’ha de 
limitar l’activitat dels establiments que donen llocs de treball, sinó també altres 
activitats que ni tan sols creen llocs de treball, suposo que seran els mateixos 
criteris, ja que és ocupació de via pública també.  Moltes gràcies. 
 
ALCALDESSA 
 
Molt bé, gràcies senyor Álvarez.   
 
Si no hi ha més paraules, passem a la votació.  Vots a favor de la moció?  
S’aprova per unanimitat. 
 
Es vota la moció, la qual s’aprova per unanimitat dels presents. 

 
  15.  MOCIÓ DE CIU EN RELACIÓ AMB LA COMMEMORACIÓ DEL 

DIA INTERNACIONAL DE LA NO VIOLÈNCIA VERS LES DONES. 
 
El secretari llegeix la part resolutiva de la moció: 
 
El 25 de novembre, les administracions i la societat civil tornem a aplegar-nos 
per fer públic, una vegada més, el nostre rebuig a la violència masclista, i per 
manifestar fermament i amb claredat la voluntat i la intenció de seguir treballant 
fins eradicar-la. Volem condemnar enèrgicament l’assassinat de dones per 
actituds masclistes, tant a Catalunya com arreu del món, i mostrar la nostra 
repulsa davant totes les manifestacions de violència, física, psicològica, 
econòmica, social o estructural, que impedeixen a les dones poder tenir 
garantits els seus drets com a ciutadanes.  
 
La nostra crida, el nostre refús i el nostre condol volen anar més enllà de les 
víctimes mortals, sens dubte la cara més crua i devastadora de la violència 
masclista, i apel·lar totes aquelles manifestacions i comportaments que 
atempten contra la integritat física i psicològica de les dones, pel simple fet 
d’haver nascut dones. Vulnerar els drets de les dones, més enllà de la 
injustícia i la crueltat, representa un gran impediment per assolir la democràcia 
plena, la pau, el desenvolupament i el dret d’exercir la ciutadania.  
 
Val a dir que la societat catalana ha avançat i ha de continuar fent-ho. Fa anys 
que varem començar a caminar amb passes molt fermes a fi d’eradicar la 
violència envers les dones, i des d’aleshores, que no ens hem aturat. La nostra 
societat ha situat la violència masclista a l’agenda política del país. Cal 
esmentar que, més enllà de la Llei del dret de les dones a eradicar la violència 
masclista, dels plans i programes específics, dels coneixements i la recerca, i 
dels i les professionals, la societat catalana disposem de voluntat, tenacitat i 
fermesa.  



 

 
La voluntat política del Govern de la Generalitat, dels ajuntaments i les 
diputacions, però també la tenacitat i la fermesa de la societat civil organitzada, 
de les entitats i associacions de dones, i de totes aquelles persones que 
individualment treballen de forma incansable per assolir aquesta fita.  
 
Podem dir, doncs, que hem pres consciència del significat de la violència 
masclista i hem esmerçat grans esforços per donar-ne compte.  
 
Tot i la feina duta a terme, som conscients que la violència masclista té les 
arrels, en models i estereotips que rauen en l’imaginari col·lectiu. En un 
sistema de valors i rols de gènere que ens fa acceptar com a vàlids uns 
arquetips i una jerarquia de subordinacions que no només no es corresponen a 
la realitat, sinó que, per una banda, silencien les dones i en limiten els sabers, 
les capacitats i el talent, i per una altra, condicionen i limiten la capacitat de ser 
homes i de viure una masculinitat no violenta, receptiva, activa i de respecte 
cap a l’altre sexe. És per això que es fa necessari seguir treballant i invertint 
esforços en la prevenció i la sensibilització social. La violència, en totes les 
seves manifestacions, és una conseqüència de les desigualtats reals, per tant 
som conscients que l’única manera d’aconseguir una societat sense violència 
és fer una aposta clara per les polítiques d’igualtat que permetran a dones i 
homes concebre un pacte social i democràtic basat en el respecte, l’equitat i la 
justícia social. Som conscients que aquest pas el podem aconseguir amb 
l’educació i els coneixements que són eines que ens permetran, en un futur, 
construir relacions sense subordinacions ni violència.  
 
A dia d’avui, tenim a l’abast els instruments necessaris i imprescindibles per 
construir una societat més justa i igualitària, lliure de violència. Durant els 
darrers anys, amb la implicació de totes les administracions i els agents 
socials, hem avançat molt en la coordinació i el treball conjunt de totes les 
institucions i en el desplegament d’una xarxa de recursos i serveis 
especialitzats a tot el territori per tal de posar a l’abast de les dones en 
situacions de violència masclista i els seus fills i filles instruments d’atenció, 
assistència, protecció i recuperació. Cal seguir avançant en aquesta línia i, molt 
especialment, cal fer un esforç per aproximar aquests serveis a les dones i 
també a la societat en general perquè en facin ús sempre que ho consideri 
escaient. Hem de posar en marxa tots els mecanismes que siguin necessaris 
per tal que tothom sàpiga on pot adreçar-se en cas de detectar una possible 
situació de violència masclista i poder actuar així de manera preventiva, perquè 
hem constatat que tota la societat, i molt especialment l’entorn més proper a 
les dones, juga un paper fonamental en la detecció i prevenció de possibles 
episodis de violència; cal que totes i tots ho tinguem present i en siguem 
conscients.  
 



 

És ben sabut que vivim moments difícils, però és necessari fer palès que les 
polítiques per a la igualtat d’oportunitats entre dones i homes i l’abordatge de la 
violència masclista són innegociables i imprescindibles. Les institucions 
catalanes tenen per objectiu garantir el benestar, la qualitat de vida i el dret a 
viure lliurement. És per això que, enmig d’uns temps convulsos, no ens podem 
permetre escatimar voluntats i no podem permetre que la violència masclista 
torni a casa, invisible i fonedissa, que es perpetuï en silenci mentre segueix 
atemptant contra el dret a la vida i, en general, contra els drets humans.  
 
Per tot això, els grups sotasignats proposen al Ple de l’Ajuntament l’adopció del 
següent  

ACORD 
 
“PRIMER. Renovar i refermar el compromís de seguir treballant per construir 
una nova cultura on les relacions es basin en la igualtat i el respecte, fins 
assolir una societat més igualitària, formada per dones i homes lliures. 
 
SEGON. Condemnar totes les manifestacions de la violència de gènere, que 
són un atemptat contra els drets humans fonamentals, el dret a la vida, el dret 
a la integritat física i el dret a la llibertat. 
 
TERCER. Destinar tots els recursos necessaris en l’atenció a les dones que 
han patit o pateixen violència masclista i els seus fills i filles.” 
 
TRANSACCIÓ ICV (S’ACCEPTA): 
 
TERCER. Destinar el nostre Ajuntament, i en concret el nostre govern 
municipal, tots els esforços en l’atenció a les dones que pateixen violència 
masclista, actuant des de la prevenció fins la intervenció i recuperació de les 
dones i els seus fills i filles. 
 
QUART. Instem les institucions públiques de l’Estat i la Generalitat de 
Catalunya a la recuperació i l’impuls efectiu de les polítiques d’igualtat com a 
instrument per a la construcció d’una societat més justa i equitativa i treballar 
per l’eradicació de la violència de gènere. 
 
CINQUÈ. Encoratgem el govern de la Generalitat de Catalunya a entendre la 
violència masclista des de la concepció específica de les seves causes i que 
són diferencials a altres tipus de violència per a tractar-la i abordar-la des d’un 
ampli coneixement dels factors que la generen. 
 
SISÈ. Instem la Generalitat de Catalunya a la implementació de programes de 
prevenció i a no aplicar retallades pressupostàries ni en la sensibilització ni en 
els recursos. 



 

 
SETÈ. Traslladar aquests acords als grups parlamentaris del Parlament de 
Catalunya i del Congrés, al govern de la Generalitat de Catalunya, al govern de 
l’Estat espanyol, a l’Institut Català de la Dona i a les entitats del municipi.” 
 
 
ALCALDESSA 
 
Molt bé, gràcies senyor secretari.  Senyora Llorens. 
 
ARIADNA LLORENS 
 
Sí, gràcies alcaldessa.  Bé, com vostès saben, és un honor per a mi dirigir la 
Regidoria de Pla d’Equitat perquè treballant i defensant l’equitat el que estem 
defensant són els drets humans, els drets a les persones, els drets de tots i 
totes.   
 
Haver de commemorar el dia 25 de novembre lògicament no és un plaer, però 
sí que és una obligació.  Cal alçar la veu, cal continuar dient prou, prou a la 
violència de gènere, prou el degoteig de dones assassinades, i també fer 
extensiva aquesta lluita no només al nostre entorn proper, sinó també a altres 
països, a altres realitats on lamentablement la violència de gènere continua 
sent encara més una realitat.   
 
Com tots vostès saben, des d’aquest Ajuntament, amb una feina de fa molts 
anys, d’aquest govern i dels anteriors governs, hem aconseguit fer que l’espai 
d’equitat sigui un servei d’informació i d’atenció a les dones, que és un punt de 
referència podríem dir per a totes aquelles dones del municipi i per a totes 
aquelles persones que volen posar un gra de sorra per anar cap a la societat 
del benestar on tothom, on totes i tots no tinguem cap discriminació.  Sabeu 
que enguany l’espai d’equitat ha guanyat visibilitat, va haver-hi un canvi 
d’ubicació, i creiem que aquesta visibilitat segur que ajudarà a construir que a 
Vilanova i la Geltrú tinguem un Ajuntament encara més proper en aquesta 
realitat. 
 
Seguirem treballant per atendre d’una manera molt personalitzada a les dones 
i també als seus infants, que han patit o pateixen violència masclista, i seguim 
treballant també per trobar noves fonts de finançament, com algunes 
subvencions que hem aconseguit per tal de mantenir serveis com els tallers de 
resiliència d’infants o ampliació d’horaris.  
 
En aquest punt deixeu-me, per acabar, llegir un trosset de la part expositiva de 
la moció, que ens sembla que és molt interessant i volem recalcar: “És ben 
sabut que vivim moments difícils, però és necessari fer palès que les polítiques 



 

per a la igualtat d’oportunitats entre dones i homes, i l’abordatge de la violència 
masclista són innegociables i imprescindibles.  Les institucions catalanes tenen 
per objectiu garantir el benestar, la qualitat de vida i el dret a viure lliurement.  
És per això que en temps convulsos no ens podem permetre escatimar 
voluntats, no ens podem permetre que la violència masclista torni a casa, 
invisible i fonedissa, que es perpetuï el silencia mentre es segueix atemptant 
contra el dret a la vida i en general contra els drets humans.”  És per això que 
agrairé el seu vot afirmatiu. 
 
ALCALDESSA 
 
Gràcies, senyora Llorens.  Paraules?  Senyor Claver. 
 
MANEL CLAVER 
 
Gràcies, senyora alcaldessa.  Aviam, primer agrair al govern que presenti 
aquesta moció.  Considerem que ha estat institucionalment un gest que aquest 
Ajuntament fa anys que el realitza, i en tot cas que hagi tingut la iniciativa el 
govern.   
 
Bé, després comentar que el nostre grup d’Iniciativa ha fet una proposta de 
transaccional.  De fet, modifica el redactat del tercer punt i afegeix quatre punts 
més.  En tot cas jo no sé si ara el senyor secretari estem obligats a donar-li 
compte d’aquests acords que proposem, o en tot cas llegir-lo, no sé quin és el 
procediment. 
 
ALCALDESSA 
 
Té còpia tothom? 
 
MANEL CLAVER 
 
Té còpia tothom, tots els grups.  Els llegeixo?  
 
Bé, l’acord en el tercer punt diu: Proposem destinar el nostre Ajuntament, i en 
concret el nostre govern municipal, tots els esforços en l’atenció a les dones 
que pateixen violència masclista, actuant des de la prevenció fins la intervenció 
i recuperació de les dones i els seus fills i filles. 
 
L’acord quart que proposem: Instem a les institucions públiques de l’Estat i la 
Generalitat de Catalunya a la recuperació i l’impuls efectiu de les polítiques 
d’igualtat com a instrument per a la construcció d’una societat més justa i 
equitativa, i treballar per l’eradicació de la violència de gènere. 
 



 

El cinquè acord: Encoratgem el govern de la Generalitat de Catalunya a 
entendre la violència masclista des de la concepció específica de les seves 
causes, i que són diferencials a altres tipus de violència, per a tractar-la i 
abordar-la des d’un ampli coneixement dels factors que la generen. 
 
El sisè: Instem la Generalitat de Catalunya a la implementació de programes 
de prevenció i a no aplicar retallades pressupostàries ni en la sensibilització, ni 
els recursos. 
 
I el setè:  Traslladar aquests acords als grups parlamentaris del Parlament de 
Catalunya i del Congrés, al govern de la Generalitat de Catalunya, al Govern 
de l’Estat espanyol i a l’Institut Català de la Dona i a les entitats del municipi. 
 
Els motius d’aquestes aportacions que s’accepten a la resta de grups ve una 
mica en el sentit de que en la situació actual de crisis econòmica que estem 
visquent les dones tornen a estar diguem en un grau major de problemes, de 
desigualtats.  No cal parlar de desigualtat salarial entre home/dona, no cal 
parlar de la dificultat que tenen les dones a accedir a certs llocs de treball.  
Aviam, la violència masclista és conseqüència, és reflex d’una societat que és 
desigual i també d’una ideologia que encara perdura malauradament entre 
nosaltres, que és el masclisme.  Per lluitar contra aquestes causes calen 
polítiques evidentment socials, d’equitat social, però també evidentment 
educatives.  Això no es pot fer sense diners i malauradament els pressupostos 
generals de l’Estat del 2012 i els pressupostos de la Generalitat de Catalunya 
han fet una davallada important en les polítiques d’equitat i per tant considerem 
de que s’ha d’incorporar en el text.  Ens hem de felicitar que realment estem en 
aquests moments sostenint els ajuntaments, com el nostre, i ens hem de 
felicitar i ens felicitem en aquest sentit, el de Vilanova, en què mantenim les 
polítiques d’equitat, quan s’han rebaixat pressupostàriament.  Esperem que la 
resta de grups aceptin aquesta transacció i sigui aprovada plenament. 
 
ALCALDESSA 
 
Sí, senyor Claver.  En primer lloc passo la paraula a la senyora Llorens, com a 
ponent d’aquesta moció, perquè manifesti l’acceptació d’aquesta transaccional.   
 
ARIADNA LLORENS 
 
Perquè protocol·làriament teòricament la tinc que acceptar jo, eh?, no per res 
més.  Evidentment l’acceptem. 
 
ALCALDESSA 
 



 

D’acord.  Per tant, la moció queda amb aquesta transaccional afegida, que 
s’afegeixen uns punts que, segons ens consta, tenen tots vostès còpia. 
 
D’acord, doncs obrim un torn de paraules.  Senyora Rius. 
 
MARTA RIUS 
 
Gràcies, bona tarda.  Bé, agraïm la transaccional aportada per Iniciativa i 
volem afegir, més que res, que la violència masclista no només és el que 
veiem a les estadístiques que ofereixen els mitjans de comunicació, que té a 
veure amb les dones mortes a mans de les seves parelles o exparelles, i que la 
trobem al dia a dia arreu, no?, en el vocabulari més vehicular, en el que 
utilitzem al dia a dia, a l’àmbit laboral, en el cercle d’amistats, a la família, en 
diferents nivells i en diferents punts de tolerància. 
 
La resposta de la societat, per a nosaltres, i de les institucions, hauria de ser 
integral i de lluita frontal, no només amb ajuts, amb subvencions, amb atenció 
especialitzada, amb xarxa de serveis, que és correcte però hem de fer un pas 
més, ha de ser radical, és a dir, d’arrel.  Hauria de ser preventiva; només des 
d’una educació bàsica per a nosaltres es podrà construir una societat amb la 
igualtat d’oportunitats per a homes i dones, com un pilar fonamental i conscient 
en el creixement d’aquesta.  Per tant, és prioritari desmuntar estereotips lligats 
a la societat patriarcal, a través de l’educació; també eliminar la possibilitat de 
dividir, per exemple, l’alumnat dels centres segons el seu gènere, retirant 
subvencions a aquest sistema arcaic i gens realista de model de la societat 
justa que volem. I a més a més també de nou, no fa massa, aquest estiu hem 
hagut d’assistir a una violència contra les dones des de les institucions, 
exercida des del govern de l’Estat espanyol, que vol reformular la Llei de 
l’avortament, escapçant o restringint els termes en els que s’ha de concebre un 
dret per a nosaltres fonamental, com és el dret a l’avortament lliure i gratuït.  És 
per això que des de la Candidatura exigim l’oposició frontal a qualsevol 
modificació que vulneri aquest dret.  És més, caldria demanar la finalització de 
les desigualtats territorials a l’interior de l’Estat espanyol, per exemple amb 
referència a aquest tema, i caldria exigir al govern de la Generalitat que com a 
mínim apliqui un sistema de cobertura i de finançament com el que regeix, per 
exemple, a Andalusia, on es manté un concert amb les clíniques privades i les 
dones poden avortar amb total seguretat i igualtat. 
 
Per tant, en resum, que en comptes de lleis coercitives i de tàctiques 
disuasòries, les dones i en particular les que tenen pocs recursos, 
necessitarien un ventall més ampli de possibilitats perquè puguin decidir 
lliurement, i això inclou facilitar l’accés, en aquest cas parlant de l’avortament, a 
la contracepció.   
 



 

Ho deia la regidora Llorens, no es pot escatimar ni econòmicament ni amb la 
voluntat de canvi, pel que fa a aquesta xacra social que és la violència 
masclista.  Gràcies. 
 
ALCALDESSA 
 
Moltes gràcies, senyora Rius.  Senyora Rodríguez. 
 
CARMEN MARÍA RODRÍGUEZ 
 
Moltes gràcies, alcaldesa.  Només felicitar al govern que presenti aquesta 
moció, a l’igual que també felicitem el grup municipal d’Iniciativa per Catalunya 
per manifestar, evidentment, com no pot ser d’una altra forma, el nostre vot 
favorable i simplement lamentar que en aquestes dades, al segle XXI, els 
ajuntaments i institucions públiques encara hem d’aprovar aquestes mocions 
en contra de la violència masclista.  Moltes gràcies. 
 
ALCALDESSA 
 
Gràcies.  Alguna paraula més?  Sí? Senyora Duran. 
 
CLÀUDIA DURAN 
 
Gràcies, alcaldesa.  Bueno, per no repetir-me, creiem que s’ha de seguir 
treballant contra la violència envers la dona, no minvant especials recursos 
destinats a aquesta finalitat, i sobretot fer de l’educació una eina bàsica per 
abocar les generacions futures a viure en un món on les relacions estiguin 
lliures de violència.  Per tant, acceptem la transaccional i el nostre grup donarà 
suport a la moció. 
 
ALCALDESSA 
 
Molt bé, gràcies senyora Duran.  Per tant, si no hi han més paraules, passem a 
la votació d’aquesta moció.  Vots a favor?  S’aprova per unanimitat. 
 
Es vota la moció, amb la transacció, la qual s’aprova per unanimitat dels 
presents. 
 
L’acord adoptat és el següent: 
 
“PRIMER. Renovar i refermar el compromís de seguir treballant per construir 
una nova cultura on les relacions es basin en la igualtat i el respecte, fins 
assolir una societat més igualitària, formada per dones i homes lliures. 
 



 

SEGON. Condemnar totes les manifestacions de la violència de gènere, que 
són un atemptat contra els drets humans fonamentals, el dret a la vida, el dret 
a la integritat física i el dret a la llibertat. 
 
TERCER. Destinar el nostre Ajuntament, i en concret el nostre govern 
municipal, tots els esforços en l’atenció a les dones que pateixen violència 
masclista, actuant des de la prevenció fins la intervenció i recuperació de les 
dones i els seus fills i filles. 
 
QUART. Instem les institucions públiques de l’Estat i la Generalitat de 
Catalunya a la recuperació i l’impuls efectiu de les polítiques d’igualtat com a 
instrument per a la construcció d’una societat més justa i equitativa i treballar 
per l’eradicació de la violència de gènere. 
 
CINQUÈ. Encoratgem el govern de la Generalitat de Catalunya a entendre la 
violència masclista des de la concepció específica de les seves causes i que 
són diferencials a altres tipus de violència per a tractar-la i abordar-la des d’un 
ampli coneixement dels factors que la generen. 
 
SISÈ. Instem la Generalitat de Catalunya a la implementació de programes de 
prevenció i a no aplicar retallades pressupostàries ni en la sensibilització ni en 
els recursos. 
 
SETÈ. Traslladar aquests acords als grups parlamentaris del Parlament de 
Catalunya i del Congrés, al govern de la Generalitat de Catalunya, al govern de 
l’Estat espanyol, a l’Institut Català de la Dona i a les entitats del municipi.” 
 
 

 16. MOCIÓ DE CIU VERS ELS DRETS DE L’INFANT. 20 DE 
NOVEMBRE, DIA UNIVERSAL DE LA INFÀNCIA. 

 
El secretari llegeix la part resolutiva de la moció següent: 
 
La celebració de diades universals està motivada pel desig social de donar un 
impuls positiu al reconeixement de drets i a la millora de qualitat de vida de 
col·lectius generalment desfavorits i en procés de legitimació com a subjectes 
actius. La infància històricament ha estat un col·lectiu social  desfavorit i 
vulnerable per la qual cosa cal una diada específica i una discriminació positiva 
en determinades accions socials. 
 
El Dia Universal de la Infància se celebra el 20 de novembre. Aquesta data és 
especialment significativa ja que el 20 de novembre de l’any 1959 es va signar 
la Declaració Universal del Drets de l’Infant i també un 20 de novembre, trenta 
anys més tard, es va adoptar la  Convenció dels Drets dels Infants a 



 

l’Assemblea General de les Nacions Unides. La Convenció fou concebuda com 
a declaració amb caràcter universal i per a ser ratificada pels estats. A partir 
d’aquest document es reconeix l’infant com a subjecte de ple dret, es planteja 
la situació de la infància al món i es proposa noves fórmules en el seu 
tractament. 
 
Els Drets de l’Infant recollits a la Convenció són de forma resumida els  
següents: 
 
Principi 1. L'infant gaudirà de tots els drets enunciats en aquesta Declaració. 
Aquests drets seran reconeguts a tots els infants sense excepció de cap mena 
o discriminació per motius de raça, de color, de sexe, de llengua, de religió, 
d’opinió política o altres opinions, d’origen nacional o social, de naixença o de 
qualsevol altra situació, ja sigui del mateix infant o de la seva família. 
 
Principi 2. L'infant gaudirà d’una protecció especial i disposarà d’oportunitats i 
de serveis, dispensat tot això per la llei i altres mitjans, a fi que pugui 
desenvolupar-se físicament, mentalment, moralment, espiritualment i 
socialment d’una manera sana i normal, així com en condicions de llibertat i 
dignitat. En promulgar lleis amb aquesta finalitat, la consideració fonamental a 
què caldrà atenir-se serà l'interès superior de l'infant. 
 
Principi 3. L'infant té dret, des de la seva naixença, a un nom i a una 
nacionalitat. 
 
Principi 4. L'infant ha de gaudir dels beneficis de la seguretat social. Tindrà 
dret a créixer i a desenvolupar-se en bona salut; i amb aquest fi caldrà 
proporcionar-li, tant a ell com a la mare, atencions especials, tant prenatals 
com postnatals. L'infant tindrà dret a disposar d’alimentació, habitatge, esbarjo 
i serveis mèdics adequats. 
 
Principi 5. L'infant impedit físicament o mentalment, o que pateixi d’algun 
impediment social, ha de rebre el tractament, l’educació i les atencions 
necessàries que reclama la seva particular situació. 
 
Principi 6. L'infant, per al desenvolupament ple i harmoniós de la seva 
personalitat, necessita amor i comprensió. Sempre que sigui possible, haurà de 
créixer a l’emparança i sota la responsabilitat dels seus pares i, en qualsevol 
cas, en un ambient d’afecte i de seguretat moral i material; llevat de 
circumstàncies excepcionals, l'infant de tendra edat no serà separat de la seva 
mare. La societat i les autoritats públiques tindran una cura especial envers els 
infants sense família o que estiguin mancats de mitjans adequats de 
subsistència. Per al manteniment dels fills de famílies nombroses, convé 
concedir subsidis estatals o d'altra mena. 



 

 
Principi 7. L'infant té dret a rebre educació, que serà gratuïta i obligatòria 
almenys en la seva etapa elemental. Se li donarà una educació que afavoreixi 
la seva cultura general i li permeti, en condicions d’igualtat d’oportunitats, 
desenvolupar les seves aptituds i el seu judici individual, el seu sentit de 
responsabilitat moral i social, i esdevenir un membre útil de la societat. 
L'interès superior de l'infant serà el principi que guiarà aquells qui tenen la 
responsabilitat de la seva educació i orientació; aquesta responsabilitat pertoca 
abans de tot als seus pares. L'infant gaudirà plenament de jocs i esbarjos, els 
quals hauran d’estar orientats a les finalitats perseguides per l’educació; la 
societat i les autoritats públiques s’esforçaran a promoure la satisfacció 
d’aquest dret. 
 
Principi 8. L'infant ha de figurar entre els primers a rebre, en tota 
circumstància, protecció i socors. 
 
Principi 9. L'infant ha de ser protegit contra totes les formes de negligència, 
crueltat i explotació. No serà objecte de cap mena de tràfic. No s’haurà de 
consentir que l'infant treballi abans d'una edat mínima adequada; en cap cas 
no se l’ocuparà ni se li permetrà que s’ocupi en qualsevol tasca o feina que 
perjudiqui la seva salut, o que en dificulti el seu desenvolupament físic, mental 
o moral. 
 
Principi 10. L'infant ha de ser protegit contra les pràctiques que puguin 
fomentar la discriminació racial, religiosa o de qualsevol altra mena. Ha de ser 
educat en un esperit de comprensió, tolerància, amistat entre els pobles, pau i 
fraternitat universal, i amb plena consciència que ha de consagrar les seves 
aptituds i energies al servei dels seus semblants. 
 
La commemoració del Drets de l’Infant d’aquest 20 de novembre ha de servir 
per fer balanç de les polítiques municipals en relació a la infància i 
l’adolescència, per definir els reptes de futur i per a fer una crida a totes les 
persones i institucions per a aconseguir que hi hagi un compromís real de 
respecte vers els drets dels infants i adolescents. 
 
La Llei 14/2010, de 27 de maig, dels Drets i les Oportunitats en la Infància i 
l’Adolescència reconeix un doble concepte, els drets dels infants i adolescents i 
el de les oportunitats d’aquestes persones, i defineix l’interès  superior de 
l’infant o l’adolescent com a principi inspirador i fonamentador de les 
actuacions públiques, interès que es determinarà a partir de les necessitats, els 
drets, la seva opinió, anhels i aspiracions i la seva individualitat dins el marc 
familiar i social, fent un pas endavant a la legislació protectora i de família que 
hi havia fins al moment. 
 



 

Per tot això, els grups municipals de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú 
proposen al Ple els ACORDS següents: 
 
“PRIMER. L’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, d’acord amb la Convenció de 
les Nacions Unides sobre els Drets de l’Infant  i la Llei 14/2010, de 27 de maig, 
dels Drets i les Oportunitats en la Infància i l’Adolescència ha de vetllar perquè 
els infants gaudeixin d’una infantesa plena reconeixent i respectant els seus 
drets i llibertats. 
 
SEGON. Sensibilitzar i fer reflexionar a les institucions i a la ciutadania vers la 
importància de tenir cura dels infants i adolescents en la nostra societat i 
garantir que no els manqui cap dels drets imprescindibles i necessaris per 
créixer i desenvolupar-se  plenament i correcta.  
 
TERCER. Impulsar i donar visibilitat a les polítiques i accions destinades a la 
infància amb el desenvolupament del Pla Local d’Infància i Adolescència 
(PLIA) com a eina de planificació estratègica que ha d’ordenar i definir les 
actuacions municipals en matèria d’infància i adolescència i implicar a tots els 
agents socials del territori, els infants i els i les adolescents en una estratègia 
conjunta d’actuació, estratègia que ha de permetre millorar les condicions de 
vida dels infants i adolescents en l’àmbit de la prevenció, protecció, atenció, 
promoció i participació.” 
 
ALCALDESSA 
 
Molt bé, gràcies.  Senyora Llorens. 
 
ARIADNA LLORENS 
 
Sí, bé, aquesta també és una moció que té per una banda una part 
commemorativa, la del 20 de novembre com Dia dels drets dels Infants, però 
també hem volgut afegir-li una part d’acció, que és el que fa referència al PLIA.  
De fet, encara que sigui el dia 20 de novembre, us recordo a tothom, a tots i a 
totes, que el dia 17 de novembre, que coincideix en dissabte, és quan 
celebrarem de manera conjunta la diada dels infants, aquí a la plaça de la Vila, 
també amb la participació de tots els esplais de la ciutat que volen participar-hi 
i molt concretament enguany ho farem amb l’Esplac, que és l’agrupació 
d’esplais laics de Garraf-Penedès, que vindran tots aquí a afegir-se a aquesta 
jornada, per tant a Vilanova i la Geltrú. 
 
Dit això, també hem volgut posar de manifest i subratllar el fet de que 
l’Ajuntament té la voluntat d’endreçar totes aquelles activitats i accions 
relacionades amb la infància, amb tot lo que és el marc de la infància i 
l’adolescència, i per això, per posar ordre, per detectar mancances, també per 



 

evitar duplicitats, per fer-ho d’una manera coordinada amb tots els elements de 
l’Ajuntament i de la ciutat i dels organismes, institucions, associacions de la 
ciutat, tirem endavant aquest PLIA.  El PLIA és el Pla Local de la Infància i 
l’Adolescència, que tirem endavant, cal dir-ho, gràcies a una subvenció de la 
Diputació de Barcelona, i esperem que en el segon trimestre del 2013 ja 
puguem posar sobre la taula doncs el conjunt d’activitats que formaran part de 
les accions amb relació al PLIA. 
 
ALCALDESSA 
 
Molt bé, gràcies senyora Llorens.  Paraules?  Senyora Sánchez. 
 
IOLANDA SÁNCHEZ 
 
Bé, com no pot ser d’una altra manera, el nostre grup votarà favorablement 
aquesta moció que també històricament recordem en aquest Ple que es porta 
sempre per recordar els drets dels infants.  Però crec que en aquests 
moments, quan la crisi més toca als més vulnerables –ho dèiem abans en 
l’anterior moció-, també els més vulnerables de la nostra societat són els 
infants i els adolescents.  Deixi’m donar tan sols una xifra, perquè a vegades 
diem les xifres i no ens queden, no?  La de l’atur segurament ara actualment sí 
que la tenim avui, ha pujat dos punts, eh?, l’atur, la xifra d’atur al nostre país.  
Però en tot cas aquesta crec que a mi personalment em frapa i crec que ens 
ha de frapar.  Les nenes, i concretament en dones, les nenes menors de 16 
anys estan patint en aquests moments una taxa de risc del 29’8%, una taxa de 
risc d’exclusió social, d’estar vivint en pobresa.  I per tant tot el que fem, tot el 
fem és poc per evitar doncs que caiguem en el risc i en aquest cas els infants, 
en un risc d’exclusió social.   
 
Tot el que fem és poc.  I en aquest sentit sí que ens preocupa que solsament 
quedi en declaracions i no en polítiques efectives que realment eradiquin la 
desigualtat.  I en aquest sentit no ens podem sinó queixar que una política 
efectiva que en aquests moments està tocada, per exemple doncs són les 
retallades en educació i molts programes que en aquest sentit doncs s’estan 
reduint d’aplicacions en polítiques socials.  I per tant tot el que fem, torno a 
reiterar, serà poc per evitar la desigualtat en els més vulnerables, en aquest 
cas els infants.  
 
ALCALDESSA 
 
Gràcies, senyora Sánchez.  Senyora Rius. 
 
MARTA RIUS 
 



 

Sí, gràcies.  Bé, totalment d’acord amb el que ha exposat la senyora Sánchez i 
afegir, també lligant-ho amb el punt anterior, quan parlem dels drets dels 
infants i dels adolescents, no hem d’oblidar que quan demanem igualtat pel 
que fa a la religió, pel que fa doncs a la raça, al color, a la llengua, tot plegat hi 
hem d’afegir el sexe, i en aquests deu punts o en aquests deu principis, 
malgrat la bona intenció, doncs hi ha una manca potser d’especial atenció en el 
cas de les nenes, de les noies, de les adolescents, i per relacionar-ho amb 
l’anterior punt, que doncs precisament pel que fa a l’avortament, incloure el 
consentiment patern a l’avortament d’adolescents, per a nosaltres pressuposa 
que la capacitat de decidir que puguin tenir les dones és deficient, i en aquest 
punt, si s’afegís en aquesta declaració de principis que a bastament agafa tota 
la idea que es vol de tenir i preservar els drets dels infants i dels adolescents, 
doncs potser seria bo de tenir aquest especial èmfasi pel que fa a les noies. 
Però bé, és només per afegir-ho, una qüestió de valors, però en tot cas de 
donar suport a aquesta moció.  Gràcies. 
 
ALCALDESSA 
 
D’acord.  Més paraules?  Senyora Rodríguez. 
 
CARMEN MARÍA RODRÍGUEZ 
 
Sí, moltes gràcies.  Només per anunciar que el Partit Popular donarà suport a 
aquesta moció.  Moltes gràcies. 
 
ALCALDESSA 
 
Gràcies.  Paraules?  Senyor Martorell. 
 
JOAN MARTORELL 
 
Gràcies, senyora alcaldesa.  Bé, la moció és una moció que cada any més o 
menys per aquestes dates es presenta, que es vota per unanimitat, però no em 
deixa de sorprendre el fet de que sigui una moció de Convergència i Unió, que 
parla dels drets dels infants i del Dia Universal de la Infància i que s’esmenten 
uns principis de la declaració dels drets dels infants, que s’esmenta un 
programa d’actuació per al futur, que es treballarà properament i que per tant 
doncs ens hi sumarem quan es posi sobre la taula el document, però clar, el 
principi 4 i el principi 7, el que parla del tema social, eh?, de les condicions 
socials i de l’educació, que ho recordem amb uns principi, però que tal com 
està el pati doncs les retallades precisament vénen en l’àmbit social i les 
retallades vénen en educació, ens agradaria que fos més enllà, que anés més 
enllà d’una declaració de principis i que anés més a l’acció, ja que es parlava 
de l’acció.  Per tant, no ens deixa de sorprendre que s’esmentin aquests temes 



 

i que... tenim la sensació que és de cara a la galeria, no tant pel govern 
municipal, com perquè a la resta de la societat la percepció que hi ha és que hi 
ha retallades socials i que hi ha retallades en educació.  Res més.   
 
En qualsevol cas donarem suport a la moció, perquè del que es tracta és 
d’aprovar una moció de declaració d’intencions i que en el Pla d’Acció per la 
Infància i l’Adolescència proposarem que s’esmenin aquelles mancances que 
hi ha, sobretot a l’àmbit educatiu, llars d’infants, escoles, etc., etc., que hi ha a 
la ciutat, que potser no són del nostre competència, però sí que és de la nostra 
incumbència.  Res més. 
 
ALCALDESSA 
 
Molt bé, gràcies senyor Martorell.  Senyor... 
 
FRANCISCO ÁLVAREZ 
 
No, és que no hem contestat un parell de coses que s’han dit, que hem dit que 
votaríem a favor les dos mocions, però n’hi ha hagut una cosa que se’ns ha 
passat de contestar.  Més que res que d’alguna manera s’ha esmentat, en el 
tema de la violència de gènere, a la moció anterior, s’ha esmentat de que 
d’alguna manera s’ha fet algun tipo d’al·lusió de violència de gènere per part 
del govern o alguna cosa així, he entès, no?, per una qüestió d’ordre que clar, 
no només no ho compartim sinó que ens agradaria que hagués retirat això.  
Per una banda. 
 
I per altra, n’hi han coses que són qüestions de valors, que podem estar... 
discrepar dels valors, o tindre valors diferents, però això no es tracta tampoc de 
criminalitzar un govern per tindre uns valors diferents.  Nosaltres, per exemple, 
estem a favor d’un dret fonamental pels infants i per tota les persones, que és 
el dret a la vida.  Poden discrepar vostès, però no es tracta tampoc d’insultar 
d’aquesta manera. 
 
ALCALDESSA 
 
Molt bé, en tot cas, la discusió de la moció anterior ja l’havíem tancat.  
Entenem, per això, acceptem que volia afegir això i que així consti. 
 
Li passo la paraula a la senyora Llorens. 
 
ARIADNA LLORENS 
 
Sí, no, jo, al revés, el que voldria és agrair totes les participacions que s’han fet 
perquè considero que són riques i que posen sobre la taula fets importants.  I 



 

en aquest sentit sí que és una moció àmplia i una mica commemorativa, però 
crec que aquesta vegada també inclou un tercer punt molt concret, que és el 
que dur a terme aquest Pla Local de la Infància i l’Adolescència.  Amb aquest 
Pla Local justament el que pretenem fer és desenvolupar una part diguem-ne 
de diagnosi, de quines són les accions que s’estan fent a nivell de ciutat, en 
tots els àmbits que tinguin relació amb aquesta etapa dels 0 als 18 anys, i per 
tant inclou política educativa, política esportiva, tema lúdic, tema de serveis 
socials, etc., amb una primera fase evidentment de diagnosi, com no pot ser 
d’una altra manera, però amb una segona fase de caràcter propositiu. I per tant 
esperem que en el segon trimestre del 2013, un cop feta la primera fase de 
diagnosi, com vam comentar en Comisió Informativa, puguem ja fer unes 
propostes concretes de cara a aplicar aquest nou Pla Local de la Infància i 
l’Adolescència.  Per tant crec que, tot i que és una moció àmplia, sí que 
finalment preveu una concreció. 
 
Novament agrair a tothom les aportacions. 
 
ALCALDESSA 
 
Gràcies, senyora Llorens.  Si els hi sembla, passem a la votació.  Vots a favor?  
S’aprova per unanimitat. 
 
I si els hi sembla, portem dues hores de Ple, els hi proposo deu minuts de 
descans.  Per tant, comencem a les vuit i deu de nou aquest Ple.  Gràcies. 
 
Es vota la moció, la qual s’aprova per unanimitat dels presents. 
 

 
  17.  MOCIÓ D’ICV PER DEMANAR LA INSPECCIÓ POSTERIOR DE 

CONCESSIÓ DE LLICÈNCIES ALS EDIFICIS CATALOGATS. 
 
El secretari llegeix la part resolutiva de la moció següent: 
 
La nostra ciutat s’ha dotat de diferents instruments de protecció del seu 
patrimoni historicoartístic d’ençà la recuperació de la democràcia. El principal 
instrument de protecció és el vigent Pla Espacial i Catàleg del Patrimoni 
Històrico Artístic i Natural de Vilanova i la Geltrú aprovat per aquest Ple i per la 
Comissió de Urbanisme de Barcelona el 1987. 
 
Atès que la Llei de Patrimoni Cultural Català de 30 de setembre de 1993 
estableix al seu preàmbul: “El patrimoni cultural és un dels testimonis 
fonamentals de la trajectòria històrica i d'identitat d'una col·lectivitat nacional. 
Els béns que l'integren constitueixen una herència insubstituïble, que cal 
transmetre en les millors condicions a les generacions futures. La protecció, la 



 

conservació, l'acreixement, la investigació i la difusió del coneixement del 
patrimoni cultural és una de les obligacions fonamentals que tenen els poders 
públics.” 
 
Atès que a l’apartat 1 de l’article 3 de la Llei estableix que: “En l’exercici de llurs 
competències respectives, l'Administració de la Generalitat, els consells 
comarcals i els ajuntaments han de vetllar per la integritat del patrimoni cultural 
català, tant públic com privat, i per la protecció, la conservació, l'acreixement, 
la difusió i el foment d'aquest patrimoni,...” 
 
Atès que a l’apartat 1.a de l’article 35 de la Llei que defineix els criteris 
d’intervenció en edificis catalogats estableix: “La conservació, la recuperació, la 
restauració, la millora i la utilització del bé han de respectar els valors que van 
motivar la declaració, sens perjudici que pugui ésser autoritzat l'ús d'elements, 
tècniques i materials contemporanis per a la millor adaptació del bé al seu ús i 
per a valorar determinats elements o èpoques.” 
 
Atès que Pla Espacial i Catàleg del Patrimoni Històrico Artístic i Natural és 
anterior a la Llei de Patrimoni Cultural Català de 30 de setembre de 1993 i que 
en aquests moments es fa la seva revisió incorporant normativament tots els 
criteris que estableix la Llei. 
 
El grup municipal d’ICV proposa al Ple l’adopció del següent ACORD: 
 
“Que qualsevol tipus de llicència que aquest Ajuntament atorgui en endavant 
de l’aprovació d’aquest acord en els edificis catalogats pel vigent Pla Espacial i 
Catàleg del Patrimoni Històrico Artístic i Natural de Vilanova i la Geltrú i que no 
hagin de passar per la Comissió de Patrimoni i que afectin a la façana o a un 
dels elements catalogats designats en la corresponent fitxa pel Pla, passin una 
inspecció tècnica posterior a l’execució de la llicència pel cos tècnic municipal 
qualificat d’aquest Ajuntament.” 
 
 
ALCALDESSA 
 
Gràcies, senyor secretari.  Senyor Claver. 
 
MANEL CLAVER 
 
Gràcies, senyora alcaldessa.  Com sabem, tenim... el 2010 es va iniciar la 
revisió de l’actual Pla Especial i Catàleg de Patrimoni.  Aquest procediment o 
procés de revisió és complexe i és llarg, el tempus realment no el controla 
només l’Ajuntament de Vilanova, en tant que han de passar els informes 
pertinents per Cultura de la Generalitat de Catalunya i Urbanisme de la 



 

Generalitat de Catalunya.  Per tant, és un procés que és dilatat i considerem en 
aquest cas de que mentres no es produeix l’aprovació definitiva i, per tant, que 
la normativa que a partir del 1993, amb la Llei de patrimoni cultural català, 
imposa i que evidentment recollirà la revisió, calia aquesta proposta que fem a 
aquest Ple. 
 
A vegades ens oblidem, evidentment que existeixen lleis superiors, però 
nosaltres, a l’hora de treballar en aquest Ple, i a nivell també administratiu... la 
Llei de patrimoni és molt clara, els responsables de qualsevol element 
catalogat a Catalunya són els consells comarcals, aprofitant que estem aquí 
amb el president del Consell Comarcal del Garraf, i els ajuntaments.  Per tant, 
és responsabilitat nostra el mantenir el que ells consideren de que en cap cas 
es pot desvirtuar els elements que donen la catalogació a un edifici en concret. 
 
Tal com diu la nostra normativa del Pla actual, el que són obres majors passen 
per la Comissió de Patrimoni, en aquest cas tenim ja una regulació, però ens 
oblidem que a vegades existeixen obres o llicències d’obres menors que 
incideixen especialment en la façana i que no passen per aquesta Comissió de 
Patrimoni.  I fins ara no han passat per una inspecció posterior.   
 
Considerem que la revisió del Pla incorpora aquesta normativa que preveu ja 
que s’ha d’incorporar per la Llei de patrimoni, i per tant que donat que s’ha 
dilatat el temps fins a l’aprovació definitiva de la revisió, cal que aquest 
Ajuntament, aquest Ple doni un pas endavant i en aquest sentit intenti regular 
aquesta llacuna que teníem en aquests moments administrativa dintre de 
l’Ajuntament.  Gràcies, senyora alcadessa. 
 
ALCALDESSA 
 
Molt bé, gràcies senyor Claver.  Senyor Giribet. 
 
JOAN GIRIBET 
 
Gràcies, alcaldesa.  Bueno, primer de tot dir que nosaltres estem d’acord amb 
cada cop ser més sensibles a tots els temes que tinguin a veure amb patrimoni 
i que estem totalment d’acord amb el que es planteja a la moció.  Comentar 
que en aquest moment és cert que el Pla de Catàleg que s’està aplicant és 
antic ja, és el que tenim vigent en aquest moment, i que és cert que també 
d’alguna manera estem mirant d’aplicar encara el que tenim en tràmit, el que 
està pendent d’aprovar-se, però estem tenint en compte ja a l’hora d’aplicar 
criteris d’alguna manera el que serà el futur nou Pla de Catàleg. 
 
Dir que estem totalment d’acord.  Creiem que les obres que passen per 
Comisió de Patrimoni d’alguna manera estan d’alguna manera més regulades 



 

que les que no, però també en aquest moment el fet de que passin per 
Comisió de Patrimoni no justifica només el fet de que després es facin tal com 
es proposa, no?, com es planteja en el projecte.  D’aquesta manera plantegem 
totalment, com he dit estem d’acord en que es faci un seguiment de totes les 
obres menors que no passin per Comisió, però parlant amb els tècnics i també 
des del Departament d’Urbanisme hem arribat a la conclusió de que també 
totes les obres que passin per Comisió de Patrimoni també se’ls hi farà un 
seguiment per comprovar que realment es facin tal com s’han plantejat.  O 
sigui, que estem totalment d’acord i totes les obres, siguin menors o siguin 
majors, passaran o tindran un seguiment per comprovar que s’han fet tal com 
s’han demanat. 
 
ALCALDESSA 
 
Molt bé, gràcies senyor Giribet.  Senyor Font. 
 
MARC FONT 
 
Sí, només per anunciar el vot favorable.  Dir que ens sorprèn que encara no 
s’estigués fent el que demana la moció, i en tot cas que ens alegrem de que es 
fagi aquest seguiment més exhaustiu de les obres que afecten aquest tipus 
d’edificis i que doncs que són patrimoni de tots i que per tant doncs cal 
conservar-los i cal cuidar-los.  Gràcies. 
 
ALCALDESSA 
 
Gràcies senyor Font.  Senyor Álvarez. 
 
FRANCISCO ÁLVAREZ 
 
Moltes gràcies.  Muchas gracias, señora Alcaldesa.  Nosotros votaremos a 
favor, estamos de acuerdo con hacer este seguimiento.  Solo tenemos que 
hacer una aportación o un inciso y es que también pediríamos de que este 
seguimiento tampoco no complique, digamos, no condicione la puesta en 
marcha del objeto en sí.  Muchas gracias. 
 
ALCALDESSA 
 
Molt bé, gràcies senyor Álvarez.  Senyor Llobet. 
 
GERARD LLOBET 
 
Sí, també per posicionar-nos a favor de la moció, que ve a reforçar la moció 
que vam presentar el mes passat amb relació a qüestions de patrimoni, i també 



 

una mica doncs per defensar que aquest Ajuntament i tots fan habitualment 
inspeccions de les llicències que concedeixen.  Segurament aquí concretem 
exactament les que fan relació als temes de patrimoni, amb el qual estem 
absolutament d’acord. 
 
ALCALDESSA 
 
Molt bé, gràcies.  Senyor Giribet. 
 
JOAN GIRIBET 
 
Bueno, en tot cas contestant molt ràpid a una petita qüestió del senyor Álvarez, 
dir que el plantejament en cap moment hauria d’entorpir el seu procediment.  
Vull dir, simplement el que es tracta de seguir el mateix procediment que se 
seguia, però que un cop efectuada l’obra es pogués comprovar, que un tècnic 
municipal s’apropi a comprovar que s’ha fet correctament.  Simplement és això, 
vull dir, i crec que a més és això el que s’està demanant. 
 
ALCALDESSA 
 
Molt bé, gràcies.  Per tant, si no hi han més paraules passem a la votació.  
Vots a favor de la moció?  S’aprova per unanimitat. 
 
Es vota la moció, la qual s’aprova per unanimitat dels presents. 
 
 

  18.  MOCIÓ D’ICV PER LA CONTINUÏTAT DEL SERVEI MUNICIPAL 
DE LUDOTEQUES I DE LES TREBALLADORES QUE PRESTEN 
AQUEST SERVEI. 

 
El secretari dóna lectura a la part resolutiva de la moció: 
 
Atès que la Fundació Fias és l’empresa concessionària guanyadora del 
concurs públic del Servei de Ludoteques de Vilanova i la Geltrú des del 2011 i 
per dues anualitats. 
 
Atès que tenim coneixement, en una reunió mantinguda entre els 
representants sindicals i els grups municipals del PSC i d’ICV, que la Fundació 
Fias va presentar Concurs de Creditors en el Jutjat Mercantil n4 de Barcelona i 
un ERO de 25 treballors/-res d’extinció, entre les quals es troben les 7 
treballadores del servei de Vilanova i la Geltrú, a les quals se’ls hi deuen 
vàries remuneracions salarials per part de Fias. 
 



 

Atès que valorem que aquesta situació crea perjudicis al Servei de 
Ludoteques i a la seguretat laboral de les treballadores que presten el servei. 
 
Atès que el servei compta amb una bona demanda ciutadana i una valoració 
molt positiva per part de la ciutadania. 
 
Atès que fins al dia d’avui l’Ajuntament de Vilanova està al corrent en el 
pagament a la Fundació Fias del Servei de Ludoteques. 
 
Proposem al Ple Municipal l’adopció dels següents ACORDS: 
 
“PRIMER. Instar el govern municipal a garantir el manteniment del Servei de 
ludoteques a la nostra ciutat. 
 
SEGON. Instar el govern municipal a rescindir i rescatar de manera immediata 
el contracte de serveis de ludoteques que presta la Fundació FIAS. 
 
TERCER. Instar el govern municipal a resoldre de manera immediata, segons 
el procediment administratiu pertinent previst en el concurs del Servei de 
Ludoteques aprovat l’any 2011, que comporta contractar el servei al següent 
licitador del concurs i la subrogació de les treballadores que presten 
actualment el servei. 
 
QUART. Instar el govern a mantenir en tot moment els llocs de treball de les 
actuals treballadores del servei de ludoteques i a vetllar per tal que la 
Fundació Fias resolgui l’impagament salarial dels últims mesos que deu a les 
actuals treballadores del servei, atenent que l’Ajuntament ha pagat els costos 
mensuals del servei d’aquestes.” 
 
ALCALDESSA 
 
Molt bé, gràcies.  Senyora Sánchez. 
 
IOLANDA SÁNCHEZ 
 
Bé, bàsicament ja ho diuen els acords.  A inicis d’aquest octubre tenim 
coneixement per la responsable de Comisions Obreres d’Educació de l’Alt 
Penedès i del Garraf de la situació en aquell moment exclusivament de manca 
de pagament dels salaris des d’agost d’aquest any, concretament doncs 
aquestes treballadores no estaven cobrant els salaris pertinents per la 
prestació de servei que estaven de l’empresa FIAS.   
 
En aquell moment nosaltres plantegem en Comisió Informativa si el govern 
està al cas d’aquesta situació, se’ns comenta en la pròpia Comisió Informativa 



 

que saben que aquesta empresa concretament doncs està en concurs de 
creditors, i que se’ns comenta també d’aquesta mateixa manera doncs que 
l’Ajuntament ha pagat religiosament, puntualment, la mensualitat de la 
prestació del servei que pertocava.   
 
A la setmana següent, també per informacions de la representant sindical, 
doncs ens assabentem que l’empresa ha entrat als jutjats un ERO d’extinció de 
contracte dels 25 treballadors d’aquesta mateixa empresa, entre les quals 
estan les set treballadores que donen el servei de ludoteques a la nostra ciutat, 
un servei de ludoteques, i abans a la moció anterior que plantejava doncs la 
necessitat de treballar pels drets de la infància i pels serveis que necessita 
aquesta infància, doncs s’ha fet evident al llarg d’aquests anys que ha 
funcionat el servei de ludoteques doncs que és un servei necessari, un servei 
que està creixent en demanda i un servei doncs per tant qualificat i ben valorat 
per la ciutadania.   
 
Entenem en aquest sentit, i davant d’aquest procés i veient doncs que ens ha 
semblant que no hi havia potser l’agilitat que voldríem davant de la 
preocupació de les treballadores, de la situació per part de l’Ajuntament, 
concretament havíem parlat, jo havia enviat un correu electrònic a la regidora, 
a la senyora Ariadna Llorens, dient-li concretament que estaven en situació 
d’ERO, i encara doncs abans de presentar la moció no teníem clar la resolució, 
hem cregut preventivament i perquè ens preocupa sobretot doncs, una, el 
manteniment i la garantia d’un servei com és el de ludoteques, i dos, el 
manteniment d’aquests llocs de treball i de les actuals treballadores que 
presten, creiem doncs de forma excel·lent, aquest servei.  I també manifestant-
se doncs que entenem que hi han hagut al nostre entendre incompliments del 
plec de condicions, una, per no pagar els salaris, quan han estat cobrant 
aquesta empresa doncs la prestació d’aquest servei, i altres per incompliments 
que s’han donat respecte a millores que havien fet en el propi plec de 
condicions, com per exemple doncs el manteniment de xarxa, d’una xarxa 
informàtica dels punts de les diferents ludoteques, i que això actualment no 
està funcionant i que tècnicament s’ha fet saber, que els tècnics municipals en 
aquest cas estan al cas d’aquestes petites inconvenients que hi han hagut de 
la prestació del servei, que per tant eren incompliments d’aquest plec de 
condicions.  Doncs instem en aquest sentit doncs a que es resolgui el contracte 
amb aquesta empresa i que el procediment administratiu que pertoqui resolgui 
garantint, una, la subrogació de les treballadores actuals, resolent-se doncs 
segons el procediment administratiu que pertoqui del plec de condicions. 
 
I en tot cas també demanem d’una forma doncs evident, perquè tenen 
aquestes treballadores en aquest sentit i l’Ajuntament ha pagat, tenen un deute 
salarial, que l’Ajuntament fagi tots els possibles perquè cobrin aquest deute, ja 
sigui de l’empresa, directament de FIAS, o ja sigui en aquest cas de la fiança 



 

que va dipositar FIAS en aquest Ajuntament pel plec de condicions, per licitar o 
entrar en la licitació d’aquesta oferta de servei. 
 
Ens agradaria, doncs, per la tranquil·litat d’aquestes treballadores, 
evidentment, i per garantir el servei de ludoteques a la nostra ciutat, que això, 
doncs que aquesta moció tingués l’aprovació en tot cas dels grups d’aquest 
Consistori. 
 
ALCALDESSA 
 
D’acord.  Senyora Llorens. 
 
ARIADNA LLORENS 
 
Bé, en primer lloc doncs una mica fer una certa explicació, tot i que ja avisem 
del vot positiu, en positiu, a aquesta moció. 
 
Des de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú considerem, i en paraules de la 
mateixa alcaldesa, que s’ha implicat absolutament en tot el procés, a primera 
línia, juntament amb mi, la importància d’aquest servei i la voluntat de donar-li 
continuïtat, tant en quant al que és el propi servei com el que és en quant al 
manteniment de les treballadores. 
 
Nosaltres hem intentat fer un seguiment exhaustiu de la situació administrativa 
que s’anava produint.  En tot moment, en el moment que teníem una 
informació concreta doncs l’hem anat informant en Comisió Informativa.  
També és cert que hi han hagut canvis molt variats en aquesta empresa, que 
és una empresa molt gran, que no només treballa amb l’Ajuntament de 
Vilanova, i lo que ens asseguraven que no arribava a l’Ajuntament de Vilanova, 
doncs en data 24 d’octubre ens confirmen de que arriba a l’Ajuntament de 
Vilanova i és quan llavorens nosaltres reaccionem en dir: bé, aviam, valorem 
exactament com està el tema. 
 
Cal dir-vos que abans de tot això en tot moment l’Ajuntament de Vilanova ha 
sigut molt escrupolós amb el pagament sempre amb data correcta d’aquestes 
factures, i que fins i tot hem exigit que el pagament, en cas de que no es 
pogués pagar a les treballadores, anés directament als sous de les 
treballadores.  I en aquesta línia creiem que tenim una voluntat ferma per part 
de l’empresa de fer-ho així, sempre que judicialment sigui possible, però la 
voluntat és de que aquest sou directament, el pagament de l’Ajuntament es 
vehiculi cap a les treballadores i de fet, a la reunió que vam tenir la setmana 
passada amb el president de FIAS, les treballadores, l’alcaldesa, jo mateixa i 
serveis jurídics, doncs vam concretar una mica quina era la fórmula més 
òptima per assolir tot això. 



 

 
Us haig de dir també que hem volgut mantenir molt la comunicació i la 
transparència, ens semblava que en algun punt potser s’havia perdut 
transparència o comunicació i des de l’Ajuntament hem treballat perquè entre 
l’empresa i les treballadores s’incrementés aquesta transparència, i també de 
l’empresa cap a l’Ajuntament i de l’Ajuntament cap a les treballadores.  Hem 
posat els serveis jurídics al darrere d’aquest tema, perquè amb sinceritat, és un 
tema que traspassa la regidoria d’Ensenyament, i per tant té unes 
connotacions que cal que jurídicament hi hagi un assessorament, i haig de dir 
que hi ha hagut aquest assessorament immediatament, i de fet hem proposat 
que aquest assessorament pugui anar directament a les treballadores també, 
és a dir, que les treballadores directament puguin fer dubtes i consultes, que 
em consta que s’estan fent, als serveis jurídics de l’Ajuntament.  En qualsevol 
cas, una possibilitat molt evident, que és la de que l’empresa actual, si no pot –
que sembla que no serà el cas, eh?- continuar el servei, passar-ho a la segona 
o la tercera empresa de concurs.  Ja hem executat primers contactes, tot just 
aquesta setmana passada i l’anterior, i la veritat és que té molta visibilitat de 
que trobem una solució òptima.  Per tant, les treballadores ho saben, ens vam 
reunir amb elles la setmana passada, la voluntat és la continuïtat.  En aquests 
moments ha d’haver-hi un traspàs tranquil d’una empresa a l’altra, mantenir els 
sous perquè l’Ajuntament directament enviï el pagament i seguir el tema amb 
tota la fermesa que legalment està en les nostres mans. 
 
Per tot això, una mica per exposar-ho, votarem favorablement aquesta moció.  
 
 
ALCALDESSA 
 
Molt bé, gràcies senyora Llorens.  Obrim un torn de paraules.  Senyor Arrufat. 
 
QUIM ARRUFAT 
 
Sí, des de la CUP... bé, malauradament no vam tenir la informació de primera 
mà de part de la secció sindical de Comissions Obreres en aquest sentit, però 
sí que a la Comissió Informativa en vam estar parlant i analitzant el cas.  I 
entenc que el que proposa la moció és molt similar al que vam parlar a 
Comissió Informativa, que és el que s’hauria de fer i el que s’estava fent des 
del govern, i en aquest sentit estem pendents de veure com es desenvolupa, 
també en farem seguiment, igual que la resta de grups a la Comissió 
Informativa i la voluntat és exactament la que expressa la moció. 
 
Però no volem deixar passar l’ocasió per fer esment d’una altra cosa, que és 
que això passarà cada vegada més, o sigui, que les empreses 
subcontractades que gestionen serveis públics, en el seu dia donats al mercat, 



 

o en el seu dia externalitzats, tindran problemes moltes d’elles i moltes d’elles 
ens trobarem permanentment en situacions com aquestes.  Fa escassament 
un mes que ha estat a punt de la bancarrota Sacyr Vallehermoso.  Us 
semblarà molt estrany, però nosaltres mirem com li va a Sacyr Vallehermoso, 
com li va a les empreses, sobretot a les multinacionals que gestionen serveis 
públics a la nostra ciutat.  Perquè aquesta situació que ara es troba aquesta 
empresa, degut a diverses coses, però segurament degut també als 
impagaments de les administracions –no és el cas justament aquest-, però en 
tot cas d’altres administracions, perquè són empreses que actuen amb moltes 
administracions i en molts terrenys, i a vegades en sectors diferents, i per tant 
l’empitjorament d’un sector els afecta a l’altra secció, etc., passarà cada 
vegada més. 
 
Nosaltres, com sabeu, defensem i hem defensat sempre que aquests serveis, 
servei de ludoteques, la complexitat del qual és relativa, perfectament 
assumible per les institucions municipals, han de ser serveis públics, de gestió 
pública.  O en tot cas serveis públics de gestió públicoprivada, relacionat amb 
el territori, és a dir, que siguin les empreses ubicades en el territori, les 
empreses arrelades i per tant amb compromisos ferms amb la institució i amb 
el territori qui puguin gestionar aquests serveis.  Prioritàriament públics, sinó 
secundàriament amb models de cooperació, que no sigui sotmetre’ls al mercat 
absolutament lliure, que a més a més cada vegada més, i per supervivència, 
acabarà en mans, en més poques mans, en capitals més grans i per tant amb 
una concentració i amb un risc elevat no només d’empitjorament de les 
condicions de treball, etc., de les treballadores, sinó que amb un risc elevat de 
fractures o de bancarrotes que es puguin produir. 
 
Ja ho dic, seguim amb atenció l’evolució de Sacyr Vallehermoso.  Si la 
segueixen mínimament va estar a un pèl fa un mes de quebrar, i per tant de 
deixar-nos també tirats amb la recollida de brossa i la neteja viària de la nostra 
ciutat. 
 
ALCALDESSA 
 
Gràcies.  Senyora Rodríguez. 
 
CARMEN MARÍA RODRÍGUEZ 
 
Sí, moltes gràcies alcaldesa.  Primerament volia agrair al grup d’Iniciativa per 
Catalunya Els Verds per presentar aquesta moció.  Aquest tema ha sigut de 
coneixement a la Comisió Informativa les darreres setmanes, crec que tots els 
grups municipals de l’oposició estem preocupats per dues qüestions molt 
importants en aquest tema.  Una, garantitzar el servei públic de la ludoteca en 
aquesta ciutat, i dos, garantitzar els llocs de treball de les treballadores. 



 

 
Des de primerament jo crec que tota l’oposició vam parlar de si es podia ja 
rescindir el contracte amb aquesta empresa, per poder contractar mitjançant la 
subrogació de les treballadores amb una altra empresa, per tal de garantitzar 
els seus llocs de treball i el funcionament del servei.  Ens van informar des de 
primerament de que no tenien coneixement de en quina situació del concurs es 
trobava l’empresa, però sí que de fet ja tenim constància de que es troba al 
Jutjat Mercantil, de que sí que hi ha un administrador concursal i que bueno, 
que són un parell de mesos de salarial que, si no recorda malament aquesta 
regidora, el que no han cobrat les treballadores. 
 
Jo crec que el més important de tot és el funcionament del servei públic, que 
ens consta que funciona perfectament, i sobretot garantitzar el lloc de treball 
d’aquestes treballadores, que són set.  L’únic que des del Grup Municipal 
Popular animem als serveis jurídics de l’Ajuntament perquè treballin, agilitzin i 
perquè al més aviat possible aquestes treballadores tinguin garantit el seu lloc 
de treball i per tant les seves nòmines.  Evidentment votarem a favor d’aquesta 
moció.  Moltes gràcies. 
 
ALCALDESSA 
 
Gràcies.  Senyor Elena. 
 
JOAN IGNASI ELENA 
 
Gràcies.  Bé està allò que bé acaba, i per tant en la mesura que el govern diu 
que els aspectes que es diuen en aquesta moció és allò que el govern vol fer, 
magnífic i per tant ens n’alegrem.  
 
Una mica d’història.  Aquesta concessió, aquest servei el prestava una 
empresa vilanovina.  Recordaran que fa un any vam qüestionar o expresar la 
nostra contrarietat perquè el concurs s’havia atorgat, havia perdut l’empresa 
vilanovina i s’havia atorgat a una empresa que tenia, en fi, mil ocupacions i era 
una empresa extraordinàriament gran, i que pensàvem que la feina que s’havia 
fet per part de l’empresa vilanovina havia estat molt correcta.  No hi havia 
hagut mai cap problema d’aquestes característiques, i ara ens trobem amb 
això.  Però legalment tenim mecanismes per resoldre-ho, no?, perquè al final 
cada concessió administrativa és una unitat laboral, de forma que el que a mi 
em sorprèn és que una empresa pugui considerar que entre els seus 
treballadors subjectes d’un ERO, estan uns que formen part d’una plica que 
cobren cada mes el salari dels treballadors.  Això és incomprensible, perquè 
quan plega –perquè això ens ha passat en aquest Ajuntament- una empresa 
que és subjecte d’un concurs administratiu i que per tant té treballadors, 
l’empresa desapareix però els diners els té l’Ajuntament, que és qui encarrega 



 

el servei i paga cada mes.  I en diverses ocasions.  Recordo ara fa uns quants 
anys, una empresa va tancar la porta i encara els busquem, i els treballadors 
van seguir treballant a la ciutat en el servei que se’ls prestava perquè cobraven 
de l’Ajuntament. 
 
Per tant, sobretot que no se’ls digui a ningú que han de marxar, diguem-ne, de 
l’empresa, perquè ells estan subjectes no a l’empresa, sinó a la prestació del 
servei, a la concessió que ha donat l’Ajuntament.  Però bé, com deia, el que bé 
està... bé està el que bé acaba, i per tant, en la mesura que el govern 
municipal tingui la intenció de treballar en aquesta direcció i per tant garantir 
que no es trencarà, i vull subratllar-ho, que no es trencarà la relació laboral 
d’aquests treballadors en cap moment, amb independència de quina és 
l’empresa que està prestant el servei, sigui FIAS el temps que sigui, fins que es 
rescindeixi, sigui un intermediari entremig, el propi Ajuntament o un altre, sigui 
la nova concessió després del nou concurs, no es trenqui la unitat de la relació 
laboral.  Aquest és el consell que en principi donem, que nosaltres demanem 
que passi, i això és el que aprovem, diguem-ne, si vostès així ho consideren en 
aquest Ple municipal, i sobretot vull insistir molt en què no es trenca la unitat de 
la relació laboral, és a dir, el manteniment del lligam laboral en la prestació de 
ludoteca, que és al final el que segur que preocupa als representants sindicals 
que s’han posat en contacte amb nosaltres, i òbviament, que ja ho han dit els 
altres representants, doncs el bon servei de ludoteca que presten els 
treballadors. 
 
ALCALDESSA 
 
Molt bé, gràcies senyor Elena. Pues ho deixem aquí.  Passem a la votació.  
Vots a favor de la moció?  S’aprova per unanimitat. 
 
Es vota la moció, la qual s’aprova per unanimitat dels presents. 
 

 
  19. MOCIÓ DE LA CUP PER A L’ELIMINACIÓ DELS HONORARIS 

EXTRAORDINARIS DELS SECRETARIS DE LES EMPRESES I 
ORGANISMES AUTÒNOMS MUNICIPALS. 

 
El secretari dóna lectura a la part resolutiva de la moció: 
 
L'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú disposa d'un Departament de Serveis 
Jurídics dins la seva plantilla municipal. Aquests desenvolupen una tasca 
imprescindible i a vegades clau per al funcionament de l'Ajuntament, d'acord 
amb la complexa legalitat i normatives de la nostra societat. A més, els 
mateixos serveis jurídics s'ocupen d'aixecar acta a les diferents comissions 
informatives, a banda d'aquelles on és el secretari municipal, figura funcionarial 



 

d'obediència estatal que, junt amb el tresorer i l'interventor, són institucions 
obligades en tot ajuntament. 
 
Al marge de les funcions que desenvolupen en el propi Ajuntament, el personal 
de serveis jurídics també tenen encomanada la tasca d'exercir de secretaris als 
consells d'administració de les empreses municipals i a les juntes de les 
societats i organismes autònoms municipals, tasca per la qual reben una 
remuneració extraordinària, a banda del seu sou com a treballadors públics de 
la plantilla de l'Ajuntament. 
 
Des de la CUP entenem que les mesures d'austeritat i sacrifici pressupostari 
obligades per l'actual situació de les finances municipals han de basar-se en 
criteris de justícia social i repartiment de la riquesa, i per això entenem que en 
aquests moments no és just que se segueixin pagant remuneracions 
extraordinàries, que van dels 6.000 als 12.000 euros anuals, a treballadors 
públics pel fet d'exercir com a tals, atès que com a treballadors públics ja 
compten amb un salari d'acord amb les hores que dediquen i la vàlua dels 
seus coneixements, responsabilitat i estudis. 
 
L'eliminació d'aquesta doble remuneració podria representar un estalvi d'entre 
60.000 i 70.000 euros.  
 
Per tot això, el grup municipal de la CUP a l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú 
proposa al Ple l'adopció del següent ACORD: 
 
“Eliminar les remuneracions extraordinàries que perceben actualment els 
secretaris de les empreses municipals i organismes autònoms, per tal de 
destinar aquesta suma a reforçar les polítiques socials.” 
 
 
ALCALDESSA 
 
Gràcies, senyor secretari.  Senyor Arrufat. 
 
QUIM ARRUFAT 
 
A principis d’estiu vam sol·licitar una informació que vèiem repetida en els 
pressupostos de les diferents empreses i organismes autònoms que depenen 
de l’Ajuntament, o que són propietat de l’Ajuntament, i vèiem una despesa que 
primer, al principi, doncs l’enteníem com a inevitable, després vam qüestionar-
nos qui l’executava, i finalment vam demanar informació a l’Ajuntament, 
exactament les despeses per serveis jurídics, per bàsicament presidir 
diguéssim els consells d’administració, o les juntes... no, les juntes no... sí, 
també les juntes d’aquestes empreses municipals, per què tenien aquest cost i 



 

qui era qui cobrava aquest cost.  I clar, vam veure que eren els propis serveis 
jurídics de la casa els que eren pagats, o sigui, retribuïts de més en aquestes 
empreses municipals pel fet de fer el que entenem nosaltres que és la seva 
feina, que és prestar el servei jurídic també a les empreses municipals, però no 
ens enganyem, vull dir, de cara a l’organització interna poden tenir una 
naturalesa jurídica diferent i per tant una autonomia, etc., però és el mateix 
l’Ajuntament i les empreses municipals, és el mateix servei públic que es 
presta a nivell municipal a les institucions de cara a la ciutadania.  I per tant no 
entenem, o sigui, sumant diguéssim totes les despeses que això suposa, 
suposa que a Vilanova ens gastem al voltant d’uns 65.000 euros en... no, ens 
en gastem més, però es poden estalviar 65.000, en gastem al voltant d’uns 
80.000 en pagar despeses de serveis jurídics en aquestes empreses i 
organismes autònoms, dels quals 65.000 vénen de personal jurídic, o sigui, 
dels serveis jurídics de casa nostra.   
 
Nosaltres entenem que no podem estar retallant, suprimint serveis públics, etc. 
i pujant impostos i tot el que comporta doncs aquesta crisi, si no afinem també 
en aquestes despeses que entenem que són suplementàries ara mateix.  Que 
segur que requereixen d’un esforç extraordinari dels serveis jurídics, per això 
se’ls va atorgar en el seu... i una responsabilitat jurídica doncs superior, i per 
això se’ls va atorgar en el seu moment doncs aquesta paga extra o aquests 
honoraris, com ho hem anomenat nosaltres a la moció, però que ara mateix no 
és justificable que el personal de serveis jurídics de la nostra casa, que 
segurament a tots ens agradaria retribuir més els treballadors, però estan 
diguéssim a la part alta de la retribució salarial de la plantilla de l’Ajuntament, 
cobrin a més a més per fer la seva feina només perquè la fan en un organisme 
jurídicament diferent, malgrat pertanyi al propi Ajuntament.  Per tant, nosaltres 
proposem l’eliminació d’aquestes pagues, perquè entenem que ja és feina 
inclosa dins el seu salari base, principal, diguéssim, que no haurien d’estar 
cobrant aquestes pagues extraordinàries, o almenys no ho haurien d’estar fent 
ara en aquesta situació de crisi.   
 
El govern sembla ser que presentarà una transaccional, en tot cas que 
l’expliqui ell mateix i ja donarem la nostra versió després, o el nostre acord 
després. 
 
ALCALDESSA 
 
Gràcies, senyor Arrufat.  Senyor Gargallo. 
 
MIQUEL ÀNGEL GARGALLO 
 
Sí, gràcies alcaldessa.  Aquesta moció parteix, al meu entendre, de dos 
premisses crec equivocades.  En primer terme s’admet implícitament que qui 



 

paga aquests complements és l’Ajuntament, ho entenc perquè més o menys 
en tot cas tal i com es planteja la moció no tindria sentit que es demanés la 
compensació en temes de serveis socials, si no és justament l’Ajuntament el 
que paga.  Això en aquest cas no és cert, ja que qui paga realment, com vostè 
ha dit, són els organismes, entitats o empreses per les quals fan funcions 
d’assessoria legal i donen fe pública. 
 
En segon terme, correspon als òrgans de diferents entitats, organismes i 
empreses prendre l’acord de nomenar la figura de secretari en funció dels seus 
estatuts, i establint el règim retributiu, és a dir, el Ple de l’Ajuntament no sé si 
en tots els casos, és incompetent per prendre justament aquest acord, ja que 
suposaria una revocació d’un acord pres per un altre ens amb plena 
personalitat jurídica. 
 
Per tant, a menys que els estatuts de les diferents entitats diguin que el 
secretari serà el de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, exercint aquestes 
funcions, és voluntari i per tant no obligatori, perquè aquestes funcions no 
estan descrites en cap moment tampoc a les fitxes dels llocs de treball dels 
lletrats que fan aquestes funcions, per tant fan que no es pot forçar en tot cas 
aquesta situació en cap dels treballadors a fer aquest... a menys, com s’ha dit, 
que els estatuts dels diferents organismes diguin que el secretari ha de ser el 
de l’Ajuntament i no aquest el que no ho delegui. 
 
Aquestes funcions també retribueixen perquè representen una major càrrega 
de feina i moltes vegades, sobretot a les societats municipals, cal tenir una 
qualificació jurídica complementària de dret privat, no solament dret 
administratiu, sinó també dret civil i mercantil.  Així com una responsabilitat que 
es derivi, naturalment, del càrrec.  Cal tenir en compte que no es podria forçar 
a realitzar la tasca, el que es faria és perjudicar en tot cas, jo crec, a 
l’organisme, entitat o l’empresa en qüestió, que hauria de contractar 
externament aquest servei obligatòriament, vull dir que obligatòriament perquè 
tots aquests consells en principi l’assistència de lletrat és obligatòria, com en 
tot cas diu la Llei de societats, i en tot cas en els ens administratius la 
necessitat de tindre una persona que dongui fe en concepte de secretari. 
 
Per tant, la figura hauríem de buscar-la o en tot cas s’hauria de demanar-la 
externament.  A nivell de preu no sé si comparativament ens sortirà a compte, i 
en tot cas lo que sí que està ben clar és que en els organismes sí que podrien 
en tot cas buscar un assessorament extern, però no podrien en tot cas mai 
retreure la figura del secretari, que hauria de ser una persona en tot cas que 
dongués fe, que sigués fedatari públic. 
 
Per tant, una vegada puntualitzats les anteriors reflexions, la meva 
transaccional més o menys hauria de dir que s’instarà als ens municipals, a les 



 

societats municipals perquè els seus organismes facin les modificacions 
pertinents i/o estatutàries, perquè es minimitzi el cost de l’obligació del lletrat 
assistent del consell administració o el consell rector corresponent.  Amb això 
voldria dir que poguessin ser els costos comparatius amb temes externs, i en 
tot cas minimitzessin lo que serien aquestes quotes respecte un lletrat extern, 
amb una quota de mercat que es pogués correspondre, i en això estem 
totalment d’acord. 
 
Moltes gràcies.  En tot cas si hi hagués alguna pregunta, algun comentari... 
 
ALCALDESSA 
 
Sí, si accepta la transaccional. 
 
QUIM ARRUFAT 
 
Bé, nosaltres amb la transaccional hi estem d’acord, amb el que hi ha afegit no.  
Nosaltres no... el text correcte, nosaltres busquem minimitzar els costos 
d’aquests serveis jurídics, que es vagin a buscar a fora no em sembla just, ni 
és el que nosaltres preteníem amb aquesta moció.  Nosaltres entenem que si 
hi ha personal de la casa que en empreses de la casa estan desenvolupant 
una funció per la qual són aptes i capaços, el que no és lògic és que arribin a 
cobrar 80.000 euros, això no és lògic, no és lògic.  Segur que s’ho val, segur 
que s’ho val, no ho qüestionem, però no és lògic en un moment com el que 
estem passant i amb unes retallades com les que s’estan fent, i això és el que 
posàvem sobre la taula.  Si la solució de l’Ajuntament ha de ser anar a buscar 
l’assessorament jurídic a empreses privades, nosaltres entenem que la solució 
és que el personal de la cada ha de fer exactament com està fent ara, ho faci 
per un preu molt més raonable i s’inclogui dins de les seves funcions. 
 
Vostè diu que és diferent, o sigui, que aquí hi ha d’haver la figura del secretari, 
òbviament, ningú ho ha negat, a les empreses i que en tot cas aquesta 
despesa hi ha de ser i és a part del sou perquè són empreses diferents.  
Bueno, d’acord, però simplifiquem si us plau els conceptes administratius.  O 
sigui, això des d’institució cap endins està molt bé que tingui naturalesa jurídica 
diferent, està molt bé perquè llavors unes és el mercat, les altres és 
administració, etc., però de cara cap enfora hi ha treballadors municipals que 
cobren 80.000 euros.  És així, perquè... o sigui, pretenem fer trampes al 
solitari, enganyar-nos a nosaltres mateixos, de com que és una naturalesa 
jurídica diferent perquè la llei així ho estipula, que si és una companyia 
d’aigües no pot ser una secció més de l’Ajuntament en forma de regidoria, però 
ja està, és una formalitat jurídica per organitzar-se millor d’acord amb la 
legalitat, però de cara a fora és l’Ajuntament, això són serveis públics 
municipals i hem de racionalitzar la despesa.  No s’hi val a dir: és que com que 



 

són tres naturaleses jurídiques diferents el que estem parlant, no hi podem fer 
res.  Jo crec que l’hem d’entendre, igual que entenem el... igual que quan hi ha 
un deute d’una empresa privada de seguida passa a ser... ai, d’una empresa 
municipal de seguida passa a ser de tots, i en això no hi ha cap mena de 
problema, no es manté allà aïllat i desconnectat, de la mateixa manera les 
despeses s’han de pensar globalment, perquè totes elles surten dels impostos 
dels vilanovins o són producte dels impostos dels vilanovins.   
 
Per tant, nosaltres entenem que el que sí que hi hauria d’haver és un acord 
amb serveis jurídics de l’Ajuntament, una redefinició del seu paper i que 
prestessin per un menor cost aquests serveis que estan prestant, però perquè 
tots ens haurem de limitar, totes les àrees s’estan limitant i perquè tots els 
serveis s’estan retallant.  I de la mateixa manera aquest entenem nosaltres que 
és bastant més retallable que els altres, perquè el servei ja el presten, el saben 
prestar, tenen la qualificació, però no és lògic que l’Ajuntament estigui pagant 
80.000 i 90.000 euros a determinats treballadors per fer la feina, per molt bé 
que la facin, no és lògic més que res per la situació en la que estem.   
 
ALCALDESSA 
 
Senyor Arrufat, el senyor Gargallo no ha dit ni que li semblés bé, ni que no es 
pogués fer res.  Ell ha exposat jurídicament quina és la situació i ha instat a 
que en tot cas són els consells els que han de prendre aquest acord.  Per tant, 
jo crec que aquesta és la transaccional que proposa, i sí que ha dit que no es 
pot obligar cap treballador a fer aquesta feina sense retribució.  En tot cas serà 
un tema a gestionar, però no ha dit en cap moment que li semblés bé ni que no 
es pogués fer res. 
 
MIQUEL ÀNGEL GARGALLO 
 
Exacte.  Jo en tot cas volia afegir, a lo millor pot ser que no se m’hagi entès al 
plantejar.  Només he fet puntualitzacions jurídiques i laborals i en tot cas estem 
totalment d’acord que crec que s’ha minimitzar el tema de la despesa i lo que 
està ben clar és que ens hem de posar d’acord en aquesta situació, no des 
d’un punt de vista de forçar els temes en serveis jurídics, sinó en tot cas 
negociar justament aquests imports, que crec que en tot cas seran () la situació 
donada tant a nivell municipal com a nivell de les societats, i entenem que la 
situació és minimitzar justament els costos, com vostè ha dit.  El govern està 
totalment d’acord i en tot cas justament la transaccional anava a donar a que 
justament es minimitzés justament aquests imports. 
 
QUIM ARRUFAT 
 
Acceptem la transaccional. 



 

ACALDESSA 
 
D’acord.  Obrim un torn de paraules.  Senyora Sánchez. 
 
IOLANDA SÁNCHEZ 
 
Bé, per manifestar absolutament el nostre acord amb aquesta moció i amb la 
motivació.  És bàsic segurament doncs, i crec que l’exposició que feia el 
portaveu de la CUP, en Quim Arrufat, doncs era clara, no es qüestiona el valor 
econòmic de la feina que fan secretaris o judicataris, però estem en uns 
moments, els actuals, que és evident doncs que s’han de minimitzar costos, i 
en aquest sentit crec que és una proposta molt positiva.  En tot cas crec que la 
transaccional salva aquesta no intervenció diem-ne jurídica del Ple municipal 
en aquest sentit. 
 
Sempre em planteja un dubte raonable aquest tipus de mocions que no podem 
forçar els organismes a adoptar acords des del Ple municipal, quan el Ple 
municipal és el màxim òrgan de decisió i quan aquí les decisions bàsicament 
són d’expresió de voluntat política.  Que té sentit també la transaccional i 
d’això, però de veritat que em provoca a vegades doncs algo que no entenc, 
que és que aquí expresem, la CUP en aquest cas presenta una moció que 
expresa una voluntat política, la d’eliminar remuneracions, i que això realment 
és votable, és votable perquè és l’expresió d’una voluntat política.  Que 
després en la seva gestió s’hagi de fer instant a cada un dels organismes i 
empreses municipals, doncs bueno, això és la gestió, però que realment el text 
de per si és aprovable.  En tot cas nosaltres estem absolutament d’acord i si 
han acceptat la transacció doncs és evident que també hi estem d’acord. 
 
ALCALDESSA 
 
Molt bé, gràcies senyora Sánchez.  Senyor Rodríguez. 
  
SANTIAGO RODRÍGUEZ 
 
Gràcies.  Per anunciar el nostre vot favorable a la transacció, però també per 
aclarir que si s’hagués votat la moció tal cual ha estat presentada, el nostre 
grup hi hagués votat contràriament, perquè aquí no es tracta d’eliminar, i segur 
que el que no es podrà és eliminar una despesa que tenen les societats 
municipals.  Les raons les ha dit correctament el regidor.  Són altres entitats, 
no hi ha cap treballador municipal que estigui obligat a prestar servei en 
aquestes societats, i tampoc així consta en les seves valoracions de llocs de 
treball, per tant no perceben retribució per dur a terme aquestes tasques, i 
aquestes tasques en el si d’aquestes empreses, Llei de societats de capital, és 
obligatòria.  Per tant, les possibilitats és, o contractar en el personal de la casa 



 

o contractar-ho a l’exterior, que segur que serà més car, però en qualsevol cas 
donem per bona la voluntat expresada d’intentar minimitzar aquesta despesa, 
però des del convenciment de que l’eliminació, com s’ha expresat, no serà 
possible.  Gràcies. 
 
ALCALDESSA 
 
Gràcies, senyor Rodríguez.  Senyor Ruiz. 
 
JUAN LUIS RUIZ 
 
Sí, molt breument.  En tot cas per anunciar el vot favorable a la moció, amb la 
transaccional que es presenta.  Totalment d’acord amb els arguments que ha 
donat el portaveu de la CUP.  Entenem que són moments doncs de contenció 
econòmica, i que s’està demanant a més a més en els treballadors públics 
doncs importants esforços.  Per exemple, al desembre doncs deixaren de 
cobrar la paga extra, doncs és normal, és evident que cal minimitzar els costos 
tot el que sigui possible.  Nosaltres, quan en el grup municipal teníem aquest 
debat, l’únic dubte que teníem era precisament si el Ple podia aprovar això, 
no?, és a dir, si nosaltres teníem capacitat com per de sobte doncs poder 
aprovar una cosa d’aquestes característiques i no era cadascuna de les 
societats anònimes, organismes autònoms, qui ho havia de fer.  Entenc que la 
transaccional va en aquest sentit, i per tant doncs dubte solventat i donarem 
suport a la moció. 
 
ALCALDESSA 
 
Molt bé, gràcies.  Per tant, si no hi ha més paraules, passem a la votació.  Vots 
a favor de la moció?  S’aprova per unanimitat. 
 
Es vota la moció amb la transacció, la qual s’aprova per unimitat. 
 
El text aprovat és el següent: 
 
“S’instarà els ens municipals o societats municipals perquè els seus 
organismes facin les modificacions pertinents i/o estatutàries, perquè es 
minimitzi el cost de l’obligació del lletrat assistent del Consell d’Administració o 
del consell Rector corresponent.” 
 
 

  20.  MOCIÓ DE LA CUP PER A LA BONIFICACIÓ DE L’IMPOST 
SOBRE PLUSVÀLUES PER A LES FAMÍLIES AFECTADES PER 
UN PROCÉS DE DACIÓ EN PAGAMENT. 

 



 

El secretari dóna lectura a la part resolutiva de la moció següent: 
 
La crisi econòmica actual en la que ens trobem immersos, sumat a la bombolla 
immobiliària que ens ha afectat els darrers anys està fent que moltes famílies 
es vegin incapaces de pagar les quotes de l’hipoteca de les seves vivendes 
habituals. 
 
En molts casos aquestes famílies s’acaben trobant en una situació en que se’ls 
fa fora de la seva vivenda i a més segueixen tenint un deute amb les entitats 
bancàries, fet que els fa molt difícil tenir una situació econòmica digna a mig o 
llarg termini. Els darrers anys s’està fent una campanya molt important en tot el 
territori encapçalada per la PAH (Plataforma d’Afectats per la Hipoteca) per tal 
de canviar aquesta situació i que les entitats bancàries acceptin els immobles i 
considerin el deute saldat, així com perquè es modifiqui la legislació i s’accepti 
la dació en pagament per totes aquelles famílies que  no puguin pagar les 
seves hipoteques. 
 
Tot i així, aquelles famílies, que dintre la desgràcia, tenen la sort de poder fer 
una dació en pagament i que les entitats bancàries no els reclamin més el 
deute s’estan trobant que tot i la seva situació econòmica precària han de fer 
front a un seguit d’impostos després de fer aquest tràmit de la dació en 
pagament, a més de perdre la seva vivenda. Per una banda, les entitats 
bancàries taxen les vivendes pel valor restant de la hipoteca més els 
interessos corresponents, valor que normalment és més alt que el valor inicial 
de compra de l’immoble, per tant, per hisenda aquestes famílies han sofert un 
augment de patrimoni, i així se’ls comptabilitzarà en la seva declaració de la 
renda. Per una altra banda, els afectats tenen l’obligació de fer front a l’impost 
municipal sobre l’Increment de Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana, més 
conegut com “plusvàlua”, ja que per calcular aquest impost només es té en 
compte la variació del valor cadastral entre el moment de la compra i el de la 
venta. 
 
Tot i que el Decret Llei 6/2012, de mesures urgents de protecció dels deutors 
hipotecaris sense recursos, preveu exempcions en alguns casos, aquests són 
molt restrictius i només afecten aquells casos més extrems. Per exemple, en el 
cas de Vilanova només afectarien aquelles famílies amb habitatges amb valors 
cadastrals inferiors als 120.000€, que a més hagin de destinar més del 60% 
dels seus ingressos, on tots els seus membres estiguin a l’atur, on a més no hi 
hagi altres garanties sobre la hipoteca i si hi ha altres avaladors aquests també 
s’han de trobar en situació de risc d’exclusió social. 
 
Des del grup municipal de la Candidatura d’Unitat Popular creiem que és injust 
que es cobri cap mena d’impost sobre les famílies que es troben en procés de 
dació en pagament i per tant, proposem al Ple l’adopció del següent ACORD: 



 

 
“PRIMER. Que l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú bonifiqui al 100% l’impost 
sobre l’Increment de Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana per a totes les 
famílies que facin una dació en pagament de la seva vivenda habitual per 
impossibilitat de fer front a la hipoteca. 
 
SEGON. Instar el govern de l’Estat espanyol a que modifiqui el Decret Llei 
6/2012, per tal que les exempcions afectin a totes les famílies que facin una 
dació en pagament de la seva vivenda habitual per impossibilitat de fer front a 
la hipoteca. 
 
TERCER. Instar el govern de la Generalitat a que, mentre no es modifiqui el 
Decret Llei 6/2012, renunciï al seu tram del 50% de l’IRPF que correspongui a 
l’impost de l’augment de patrimoni per totes les famílies que facin una dació en 
pagament de la seva vivenda habitual per impossibilitat de fer front a la 
hipoteca. 
 
QUART. Fer arribar aquests acords al govern de la Generalitat i de l’Estat 
espanyol.” 
 
 
ALCALDESSA 
 
Gràcies, senyor secretari.  Senyor Font. 
 
MARC FONT 
 
Sí, gràcies.  Bé, presentem aquesta moció amb la intenció de pal·liar una 
situació injusta o de doble injustícia, més ben dit, que és amb aquella gent 
doncs que no pot fer front a la seva hipoteca, i que per tant doncs se li ha () a 
la hipoteca o en aquest cas doncs té la sort, dintre de la desgràcia, de poder 
fer una dació en pagament, resulta que dintre d’aquesta primera injustícia, 
doncs que () deixa de ser propietari d’aquest pis, un pis que segurament 
passarà a ser propietat d’un banc, que tampoc en farà res, el tapiarà o tancarà 
la porta i tampoc hi viurà ningú –però bé, no és aquest l’objectiu de la moció- 
amb aquesta família que ha aconseguit fer una dació en pagament, resulta que 
després se li apliquen tota una sèrie d’impostos, que després de quedar-se 
sense casa, de la situació límit en la que es troba econòmicament segurament, 
per arribar a aquesta situació, doncs li arriben dos impostos importants, als 
quals és més que complicat fer front, i a més considerem que són totalment 
injustos.   
 
Per una banda, i un depèn de l’Ajuntament, és l’impost sobre l’increment de 
valor de terrenys de naturalesa urbana, o més conegut com a plusvàlues.  



 

Aquest és una taxa que es calcula només tenint en compte el valor cadastral 
en el moment de la compra del pis i el valor cadastral en el moment de la 
venda del pis.  Per tant, com que aquest és l’únic criteri que es té, doncs si el 
pis té certs anys, el valor cadastral haurà augmentat i per tant, tot i que no hagi 
fet pròpiament una venta, sinó que ha fet una dació en pagament, doncs se li 
aplica aquesta taxa sobre aquest increment. 
 
I per una altra banda, com que les entitats bancàries, a l’hora de quedar-se el 
pis el valor que se li dóna és el valor del deute que té la família amb el banc, 
més els interessos, el que provoca és que moltes vegades aquest valor pel 
qual el banc es queda el pis és superior al valor de compra.  El primer 
problema d’aquestes famílies, quan fan la declaració de la Renda, de l’IRPF, 
que segons Hisenda és un augment de patrimoni i per tant tributen per aquest 
augment de patrimoni, tot i que la família, com dèiem, ha comprat el pis, ha 
estat pagant uns anys, no ha pogut pagar més, li han pres el pis i a sobre 
Hisenda ho considera un augment de patrimoni. 
 
Davant d’aquesta situació sí que es veritat que el govern de l’Estat va fer un 
Decret Llei, el 6/2012, que apareixia a la moció, que per a alguns casos molt 
extrems considera doncs que no s’ha de fer front a aquests dos impostos que 
comentàvem.  Però el problema és que clar, aquest Decret Llei és molt limitat.  
Per exemple, en una ciutat com Vilanova només s’aplicaria a la vivenda amb 
valor cadastral inferior a 120.000 euros.  Per aquesta banda ja moltes de les 
famílies de la ciutat que puguin tenir aquest problema quedarien fora, però a m 
és a més ha de ser una família on absolutament cap membre de la família 
estigui treballant, o si hi ha algun ingrés, ja sigui per atur o pel que sigui, aquest 
ingrés... o sigui, que el valor de la hipoteca representi més del 60% del valor 
que ingressi aquesta família, però és que a més a més si hi ha algun altre 
familiar que està inclòs dins d’aquesta hipoteca perquè va avalar o pel que 
sigui, també s’ha de trobar amb aquesta mateixa situació.  Amb la qual cosa 
l’única excepció que planteja és pràcticament per a famílies que no és que no 
puguin pagar, és que no poden pagar avui, segurament no podran pagar l’any 
que ve i no podran pagar d’aquí deu anys.  
 
Per tant, entenem que aquest Decret Llei queda molt curt i que es crea una 
gran situació d’injustícia.  Per això en la moció plantegem tres acords 
bàsicament.  El primer és que es bonifiqui al 100% la plusvàlua, que per tant 
l’Ajuntament no reclami a aquestes famílies aquest valor d’aquesta taxa quan 
es fa la dació en pagament.  Aquest és pròpiament municipal, per tant el 
podem decidir aquí i podem solucionar aquest problema.  I després hi ha dos 
acords més en els que doncs s’insta l’Estat espanyol a que modifiqui aquest 
Real Decret i que per tant les famílies que han de cedir el seu pis al banc 
doncs no se’ls hi apliqui aquest augment de patrimoni, i un tercer acord, que 
tenint en compte doncs que la Generalitat gestiona, o es queda, o recapta el 



 

50% de l’IRPF, mentres l’Estat espanyol no ho fagi, la Generalitat renunciï 
aquest ingrés del 50% de l’IRPF per tal de minimitzar la situació de les famílies. 
 
Bé, diria que el govern fa una esmena.  En tot cas doncs que la presenti i 
després tornem a agafar la paraula. 
 
ALCALDESSA 
 
Molt bé, gràcies senyor Font.  Senyor Gargallo. 
 
MIQUEL ÀNGEL GARGALLO 
 
Sí, gràcies alcaldessa.  En primer terme, com vostè sap, a nivell de tots els 
comentaris plantejats en la Comissió d’Hisenda, en la negociació 
d’ordenances, per part del nostre grup hem sigut sensibles justament en 
aquesta situació i en tot cas, en la modificació d’ordenances ja plantejàvem 
justament semblant la modificació del punt 1 de la seva moció. 
 
En tot cas, en primer terme comentar una petita qüestió tècnica, tant en les 
modificacions que han proposat per part de vostès, és que no són 
bonificacions sinó en tot cas serien subvencions per la concepció des de 
l’impost reglat, i per tant no es pot considerar bonificació, sinó en tot cas una 
subvenció.   
 
Respecte a lo que és el primer punt, jo els ofereixo en tot cas una 
transaccional, degut a les dugues qüestions que m’han presentat els dos 
grups, que en tot cas faria... més o menys es diria així: “En els supòsits de 
dació en pagament no inclosos en l’anterior Decret Llei 6/2012, l’Ajuntament 
atorgarà una subvenció equivalent a la totalitat del deute de l’impost amb les 
condicions següents:  a) Complint els requisits fiscals de l’art. 3.4 de 
l’Ordenança fiscal general -que els vaig recordar que era el tema de que no 
tinguessin immobles i el nivell de renda- i segon, que l’habitatge objecte de la 
dació en pagament i de processos de subhasta forçosa –vull en tot cas 
entendre el tema tècnic que m’ha puntualitzat el senyor Manel Claver, que fa 
referència a que al Real Decret hi ha diferència de dació en pagament en un 
concepte i en tot cas processos de subhasta un altre tema, depenent de 
l’import- hagi constituït l’habitatge habitual del deutor en els últims dotze mesos 
anteriors a la dació i no hagin pactat amb l’entitat creditícia la cessió d’aquesta 
plusvàlua.” 
 
Creiem, en tot cas, que tant el segon punt i el tercer són justos de necessitat 
en aquest moment, o sigui, creiem que la ilògica de dir que en tot cas quan es 
produeix justament aquest increment de renda per part del contribuent es faci 
justament tributar en IRPF, trobem lògic també el segon i el tercer punt i per 



 

tant en tot cas demano que es tingui en compte aquesta transaccional.  
Gràcies. 
 
ALCALDESSA 
 
Gràcies, senyor Gargallo.  Senyor Font, accepten la transaccional?   
 
MARC FONT 
 
Sí, només per dir que acceptem la transaccional. 
 
ALCALDESSA 
 
Molt bé, gràcies.  Obro un torn, obrim un torn de paraules.  Senyor Claver. 
 
MANEL CLAVER 
 
Gràcies, senyora alcaldessa.  Aviam, abans d’iniciar aquest Ple havíem parlat 
amb els membres de la CUP en el sentit del redactat.  Posteriorment hem 
parlat amb el regidor Gargallo, i trobem correcta la proposta que fan sobre el 
primer punt de l’acord.   
 
Aviam, nosaltres, Iniciativa està d’acord amb la intenció que té aquesta moció i 
en la seva proposta. L’únic que trobàvem era que el primer acord restringia la 
possibilitat d’altres afectats per desnonament que no es contemplaven en el 
redactat.  Quins són aquests?  El que ha parlat el senyor Gargallo, aquells 
membres que, tal com indica el Reial Decret 6/2012, de més de 120.000, 
quedaven exclosos, en raó de que el nostre municipi és menor de 100.000 
habitants, de la possibilitat de beneficiar-se d’una bonificació o subvenció, 
diguem com sigués, és a dir, de que tindríem aquells desnonats per subhasta, 
per procediment de subhasta, que no rebrien la compensació de l’Ajuntament 
de Vilanova.  Jo crec que en aquest sentit el redactat queda molt clar que és 
així. 
 
Després també el que en el codi de bones pràctiques que és annex al Decret 
Llei 6/2012, en l’apartat 3.d), si no recordo malament, es parla de la possibilitat 
d’arribar a que l’entitat financera creditícia i la família que serà desnonada, 
arribar a l’acord de que l’entitat creditícia assumirà el pagament de la 
plusvàlua.  Entenem que en aquest cas seria injust que l’Ajuntament de 
Vilanova bonifiqués o subvencionés a una entitat creditícia la bonificació.  En 
aquest cas creiem que podran presumiblement pagar.  Per tant, en el redactat 
que ens ha proposat es contempla, per tant estem d’acord també amb tots els 
punts que hi ha de la moció. 
 



 

ALCALDESSA 
 
Molt bé.  Gràcies, senyor Claver.  Senyora Rodríguez. 
 
CARMEN MARÍA RODRÍGUEZ 
 
Sí, moltes gràcies.  Només anunciar que estem d’acord amb tots els punts 
d’aquesta moció, però únicament li volia comentar al senyor Font, que ha 
presentat la moció, el segon punt, on insta el govern de l’Estat espanyol perquè 
modifiqui el Decret Llei, a nosaltres ens agradaria fer el vot separat per 
abstenir-nos.  De fet de que és un Decret de que s’ha aprovat recentment, de 
que encara no és Llei, de que s’està treballant molt aquesta problemàtica i 
perquè ni tant sols estava legislat.  Només demanar-li si podríem fer el vot 
separat del punt segon.   
 
ALCALDESSA 
 
Accepten el vot separat, senyor Font? 
 
MARC FONT 
 
Sí, sí, cap problema. 
 
CARMEN MARÍA RODRÍGUEZ 
 
Res més, només anunciar que votarem a favor la resta de la moció.  Moltes 
gràcies. 
 
ALCALDESSA 
 
Sí, senyor Llobet. 
 
GERARD LLOBET 
 
Gràcies.  Per anunciar el vot a favor del grup socialista.  En qualsevol cas 
aquest Decret Llei, que va sortir publicat al mes de febrer, ja vam parlar de que 
era un Decret que a la pràctica tindria una poca repercusió en moltes famílies.  
És un Decret Llei amb un codi que han firmat els bancs que han estat 
rescatats, vull dir que una de les condicions de rebre finançament públic era 
signar aquest codi de bones pràctiques, i de fet està vigent, inclús el govern de 
l’Estat s’està plantejant la reforma d’aquest codi perquè no està donant els 
resultats que hauria de donar, que és sobretot ajudar a moltes famílies i a 
rescatar persones i no a bancs. 
 



 

En qualsevol cas, pel debat que hi ha hagut, que quedi clar que no 
subvencionarem a bancs i a entitats financeres, sinó que subvencionarem a les 
famílies que ho necessiten.  Gràcies. 
 
ALCALDESSA 
 
Molt bé, gràcies senyor Llobet.  Si no hi ha més paraules, passem a la votació.  
Vots a favor de la moció?  Perdó, vots a favor... comencem pel punt número 
dos, votem primer el punt número dos.  Vots a favor?  S’aprova per 
unanimitat... per la majoria de tots els grups, excepte el Partit Popular que s’hi 
absté. 
 
Votem ara els punts número 1, 3 i 4.  Vots a favor?  Aquest sí que s’aprova per 
unanimitat. 
 
Es voten els punts de la moció separadament: 
 
VOTACIÓ PUNT 2: 
 
   Vots a favor: CIU (8), PSC (7), CUP (3) i ICV (2) = 20 VOTS 
   Abstencions: PP = 3 VOTS 
 
VOTACIÓ PUNTS 1, 3 i 4:  S’aproven per unanimitat. 
 
 
El text aprovat és el següent: 

“PRIMER. En els supòsits de dació en pagament no inclosos en el Decret Llei 
6/2012, l’Ajuntament atorgarà subvenció equivalent a la totalitat del deute de 
l’impost en les condicions següents: 

a)   Complint els requisits fiscals de l’article 3.4 de l’Ordenança fiscal general. 

b)  Que l’habitatge objecte de la dació en pagament i de processos de subhasta 
forçosa hagi constituït l’habitatge habitual del deutor en els últims dotze 
mesos anteriors a la dació i no hagin pactat amb l’entitat creditícia la cessió 
d’aquesta plusvàlua. 

SEGON. Instar el govern de l’Estat espanyol a que modifiqui el Decret Llei 
6/2012, per tal que les exempcions afectin a totes les famílies que facin una 
dació en pagament de la seva vivenda habitual per impossibilitat de fer front a 
la hipoteca. 



 

TERCER. Instar el govern de la Generalitat a que, mentre no es modifiqui el 
Decret Llei 6/2012, renunciï al seu tram del 50% de l’IRPF que correspongui a 
l’impost de l’augment de patrimoni per totes les famílies que facin una dació en 
pagament de la seva vivenda habitual per impossibilitat de fer front a la 
hipoteca. 

QUART. Fer arribar aquests acords al govern de la Generalitat i de l’Estat 
espanyol.” 

 
  21.  MOCIÓ DEL PSC EN RELACIÓ AMB LA MOBILITAT AL NUCLI 

ANTIC. 
 
El secretari llegeix la part resolutiva de la moció següent: 
 
Al nucli antic i el conjunt del centre històric de la ciutat, es van realitzar els 
darrers anys una important inversió per a la seva reurbanització i la millora dels 
espais públics, la dotació de nous equipaments, així com la participació dels 
propietaris amb la rehabilitació d’elements com façanes, tot plegat a través 
d’un procés de participació ciutadania. Aquesta política respon a l’impuls que 
es va donar des de l’Ajuntament a la zona, per fer-la agradable als veïns i  un 
lloc per a dinamitzar i promocionar a l’exterior. 
 
Aquesta millora va venir acompanyada d’un seguit d’actuacions encaminades a 
pacificar la mobilitat, algunes de les quals s’han decidit canviar. Això ha fet 
incrementar considerablement la mobilitat per exemple a l’eix Plaça Llarga-
Pàdua- Plaça Miró de Montgrós-Correu o en altres punts com l’eix Església – 
Sant Antoni. 
 
Aquest fet ha generat doncs, la sensació que al Nucli Antic s’hi pot tornar a 
accedir de forma general i sense cap tipus de control. 
 
Això, a més, es produeix en espais que un cop urbanitzats no estan pensats 
per acollir un pas continu de vehicles que creuin la ciutat. 
 
La mobilitat al Nucli Antic s’ha de produir, pensada per a facilitar l’accés del 
veïnat i dels comerços, dissuadint a la resta de conductors per entrar en aquest 
àmbit, d’aquesta forma, aquest pot ser un gran espai amb alta qualitat, al 
servei de la promoció i de la qualitat de vida. 
 
Per tot això, el Grup Municipal Socialista proposa al Ple de l’Ajuntament 
l’adopció dels següents ACORDS: 
 
 



 

“PRIMER. Instal·lar i reforçar la senyalització a totes les entrades del Nucli 
Antic on s’informi que s’entra a una zona de pacificació i de prioritat invertida. 
Reforçar la senyalització que dissuadeixi creuar l’àmbit de nucli antic, tot 
indicant els itineraris alternatius per altres vies com poden ser la ronda Ibèrica 
o la rambla Sant Jordi. 
 
SEGON. Reforçar el control a través de la policia local del trànsit de la zona, a 
través d’una campanya de conscienciació, especialment en aparcaments, 
horaris de càrrega i descàrrega, etc. 
 
TERCER. Analitzar, amb la finalització del PINA, les mesures preses amb 
relació a la mobilitat i, si s’escau, recuperar les mesures o bé buscar-ne 
d’alternatives, que facilitin la pacificació de la zona del centre històric de 
Vilanova i la Geltrú, de comú acord amb el veïnat i els comerciants.” 
 
 
ALCALDESSA 
 
Molt bé, gràcies senyor secretari.  Senyor Llobet. 
 
GERARD LLOBET 
 
Sí, gràcies alcaldesa.  Aquesta moció la presentem com a conseqüència dels 
canvis de mobilitat que ha anat introduint el govern municipal, ja sigui amb la 
modificació del Pla de pacificació o amb canvi de senyalització en altres indrets 
de la ciutat, que ha fet incrementar notablement la mobilitat a través del Nucli 
Antic i altres sectors del centre.  Per exemple nosaltres posem un sector on 
alguns veïns ens han expressat alguna queixa, que és tota la zona de plaça 
Llarga, carrer Pàdua, carrer Correu, que s’ha convertit en un eix que travessa 
la ciutat del nord a sud.  I creiem que aquestes intervencions que hi ha hagut, 
que són legítimes evidentment per part del govern, nosaltres dubtem que 
posen en entredit una mica la intervenció, el Projecte d’Intervenció del Nucli 
Antic.  Aquests carrers que s’han reurbanitzat no estan preparats per assumir 
un trànsit com el que venia assumint fins al moment, fins abans de la 
intervenció. 
 
Des del grup socialista ja fa mesos que venim explicant que no ens agraden 
aquestes mesures, que tenim veïns que s’han queixat.  Ara fa poc a la premsa 
també ha sortit un col·lectiu també de veïns que estan mobilitzant-se i que em 
sembla que el govern els ha rebut i que també ens han demanat a l’oposició 
una entrevista, i són canvis que creiem que haurien de merèixer una anàlisi 
més profunda del seu impacte. 
 



 

El conjunt de mesures que hem presentat són obertes, perquè són algunes 
que hem pensat que no haurien de tenir un cost important, i que haurien de ser 
d’una aplicació immediata i sobretot amb la finalitat de sensibilitzar els 
conductors que travessen la zona i també el conjunt de veïns i de comerciants.  
I sobretot per no demorar aquesta aplicació, perquè es parla de que tornarem a 
parlar quan estigui el Pla de mobilitat redactat, i tal i com van les coses 
segurament d’aquí dos anys encara estarem parlant del Pla de mobilitat, de 
quan l’aprovem, etc.  Per tant, creiem que són mesures molt concretes.  
Repeteixo que són obertes i sabem que hi ha instal·lada senyalització que 
recorda que allò és una zona de Pla de pacificació, però creiem que s’hauria 
de reforçar en algun sector de la zona aquest tipo de senyalització, 
precisament per evitar que es converteixi en una zona de pas i amb un 
increment important i amb un desgast d’una obra que ha tingut aquest sector, 
que ha sigut doncs especialment destacada, no?  I ens agradaria doncs això, 
portar a debat aquesta situació i aquesta problemàtica que tenim en aquest 
sector.  Gràcies. 
 
ALCALDESSA 
 
Molt bé, gràcies senyor Llobet.  Senyora García. 
 
GLÒRIA GARCÍA 
 
Sí, gràcies alcaldessa.  A veure, el govern, amb el seu objectiu de mantenir la 
pacificació, és pel que es va plantejar doncs les mesures que estaven fetes, el 
futur, el present i el passat.  És per això que vam fer el Pla de pacificació, amb 
l’objectiu de pacificar encara més aquesta zona.  Totes les mesures que ha 
pres el govern estan dintre del PMU, i contemplen a l’article 5 del PMU destinat 
o que regula la pacificació.  
 
Quan nosaltres vam fer el Pla de pacificació, el primer que ens vam plantejar 
és com és que no s’han posat les càmeres en funcionament?, i evidentment la 
resposta la vam trobar ràpida, perquè no compleixen l’objectiu del PMU.  És 
cert que el PMU diu que s’ha de regular el trànsit de pas, però també és cert 
que diu que no s’ha de perjudicar l’accés a les càrregues i descàrregues ni 
l’accés als comerços.  I és per això que les càmeres, que ja feia mesos que 
estaven instal·lades, no es van posar mai en marxa perquè justament no 
complien amb aquest objectiu que era bàsic del PMU. 
 
El Pla de pacificació, a més a més, amb les mesures adoptades pel Pla de 
Pacificació aprovat el mes de maig, s’ha aconseguit pacificar de forma 
espectacular tot l’eix oest del Nucli Antic, amb el doble sentit del Pare Garí i 
amb el canvi de sentit a muntanya del Miquel Guansé, doncs s’ha reduït de 
forma molt, molt important el trànsit en aquesta zona. 



 

 
Certament s’ha incrementat el trànsit en l’eix de Sant Josep, Joaquim Mir i 
carrer Major.  Aquí la causa ve motivada per la ubicació de la Plataforma del 
Centre Multiserveis.  Aquesta ubicació en una zona que pretenia ser 
pacificada, sense fer un estudi de la mobilitat que podia originar, doncs 
evidentment les conseqüències són les següents –li dic unes dades que ens 
han proporcionat la Plataforma-: a dia d’avui hi ha 100 censats, 100 residents 
censats a la Plataforma; durant el mes de setembre aquestes 100 persones 
censades van rebre 2.104 visites, una mitjana de 70 visites diàries.  A més a 
més està el Centre Mas Bau, el Centre de Dia Mas Bau, que té 240 usuaris a 
la setmana, que són 40 usuaris al dia.  Després hi han altres serveis, eh?, com 
les dutxes socials, el SAT, el punt de trobada, que tenen doncs una mitjana de 
40, 50 i 200 usuaris, eh?  A més a més, a tot això s’ha de tenir en compte que 
n’hi han 93 professionals que hi treballen i 27 proveïdors que es desplacen de 
forma habitual a la Plataforma, a portar el que sigui necessari.  Tot això 
certament ha distorsionat la mobilitat d’aquest eix, tot i que certament hi han 
molts menys vehicles que abans de la pacificació.   
 
Aquestes són les úniques queixes que ha rebut la Regidoria a dia d’avui.  
Quaranta sol·licituds d’aquests ciutadans que deia vostè, que són tots de l’eix 
aquest del Joaquim Mir, carrer Major i Sant Josep.  Que se’ls va rebre, que 
se’ls va explicar que això podia ser conseqüència, no que podia ser, que era 
conseqüència de la ubicació de la Plataforma i de les dades que ens 
proporcionava la Plataforma del Centre Multiserveis, i que evidentment doncs 
prendríem les mesures que fos possible.  I es va adoptar varios acords amb els 
veïns, que són una mica el que... l’objectiu de la moció en el que va.   
 
El guàrdia de barri ja fa aquesta intervenció de moderar i controlar.  
Intensificarem les campanyes.  Senyalitzar, doncs miri, està prou senyalitzat, 
és més, els veïns que van venir ens van dir que estava massa senyalitzat i que 
no calia tanta senyalització.  I certament està molt senyalitzat que s’entra en 
una zona de pacificació i de prioritat invertida, i no creiem oportú reforçar una 
senyalització que ja existeix.  En tot cas, i amb l’objectiu doncs de donar 
compliment també a aquest acord de la moció, ens podem plantejar els plafons 
aquells que es van posar en el seu dia, al principi, quan es va fer la primera 
actuació en el Pla del PINA, no?, que eren uns plafons que es poden utilitzar 
com a plataforma de publicitat o de senyalització, doncs reutilitzar-los i reforçar, 
si més no, que els itineraris no portin cap al centre, sinó que realment 
condueixin els vehicles cap a l’entorn de les rondes o de la perifèria del Nucli 
Antic. 
 
Després, en quant... em sembla que ja ho he contestat tot, no?, lo del guàrdia 
de barri i tot això.  Llavors bueno, a més a més és veritat que lo del Pla de 
mobilitat demà en Junta de Govern s’aprovarà el conveni amb la Diputació, i 



 

home, jo espero que realment d’aquí dos anys no estiguem debatent encara si 
el fem o no el fem, sinó que ja el tinguem fet i el puguem aplicar.  Perquè demà 
ja s’aprova la signatura del conveni i llavors espero que sigui una miqueta més 
ràpid, eh?  Gràcies. 
 
ALCALDESSA 
 
Molt bé, gràcies senyora García.  Obrim un torn de paraules... 
 
GLÒRIA GARCÍA 
 
Votarem a favor, eh?, perquè com que pràcticament estem en la línia...  
Gràcies. 
 
ALCALDESSA 
 
Sí, senyora Sánchez. 
 
IOLANDA SÁNCHEZ 
 
Bé, el nostre grup, com no pot ser d’una altra manera, doncs votarà 
favorablement perquè...  bueno, va ser una de les línies més importants o dels 
criteris més importants que van servir per indicar o portar al Projecte Integral 
d’Intervenció en el Nucli Antic, aconseguir que la nostra ciutat, el nostre centre 
històric de la ciutat, tingués una mobilitat pacificada, al nostre parer, i des de la 
nostra voluntat política, doncs a lo millor absolutament més restringida. 
Segurament sobre models tindríem que buscar el consens, no? 
 
No ho sé, vostè ens ha parlat d’uns eixos en els que creuen i segons les 
dades, en principi per queixes veïnals, no dades tècniques que ens puguin dir 
realment –i això es pot fer comptatge- si el nombre de cotxes i vehicles ha 
baixat en la circulació del nostre Nucli Antic.  I en tot cas a lo millor doncs sé 
que seria alguna despesa, però a lo millor demanar realment un comptatge real 
de cotxes en vies determinades per veure si aquesta percepció que tenim els 
grups de l’oposició i que sembla ser que el govern no té, es pot contrastar.  
Perquè en tot cas, també parlant amb veïns i inclús doncs accedint i veient 
com està funcionant el Nucli Antic, la nostra percepció és que al Nucli Antic no 
està pacificat el trànsit, i que per tant un objectiu que pretenia la seva 
reurbanització, el seu remodelatge, no s’està garantint.  I a més patint, patint 
pel paisatge que es va generar i que havia de servir una, per l’activació del 
comerç i per l’activació social dels seus carrers. Per tant, suposo que haurem 
de contrastar en algun moment aquesta percepció que podem tenir.  Jo, des de 
l’oposició dic i tinc la percepció, no és científica, de que el Nucli Antic està –no 
és científica, per això li dic- i en funció de queixes que també rebem els grups 



 

municipals, doncs tenim la percepció que no està pacificat i que no està 
resultant el Pla que en aquests moments està fent el govern. 
 
I en aquest sentit recordem la moció que es va aprovar al passat Ple, perquè 
aquest contrast i aquesta voluntat de pacificar no va sorgir exclusivament 
perquè el govern anterior volgués aquest Nucli Antic pacificat, sinó d’una 
demanda sorgida del veïnatge i de la gent que va participar en el Consell 
Assessor del Nucli Antic.  Consell Assessor que a hores d’ara es van 
comprometre a convocar, em sembla que està a finals d’aquest mes 
convocaran, en el que realment es debati també, participadament, sobre si 
aquestes percepcions són diferents entre el govern i l’oposició, i si la tenen 
realment els veïns en general, aquells veïns que representen el barri i que 
realment d’ells va sortir també aquesta voluntat clara d’aquest criteri que és 
pacificar el nostre Nucli Antic. 
 
ALCALDESSA 
 
Gràcies, senyora Sánchez.  Senyor Font. 
 
MARC FONT 
 
Sí, gràcies.  Bé, des del grup municipal de la CPU donarem suport a aquesta 
moció.  És obvi que el trànsit no és el que hi havia abans de fer tota l’obra del 
Nucli Antic, que no és el mateix que hi havia abans de pacificar, però sí que 
tenim una mica aquesta sensació també de que en els darrers mesos, any, no 
sabríem quantificar exactament des de fa quant, però sí que segurament per 
certa relaxació dels vilanovins en general, doncs sembla que bé, que vies que 
segurament molts teníem oblidades doncs a vegades la gent hi torna a passar, 
o hi tornem a passar i per tant en el sentit que va aquesta moció doncs de 
recordar, de reforçar tant la senyalització com mirar de conscienciar els 
vilanovins, doncs això no?, mirar de que no augmenti aquest trànsit, de que 
l’eix que els parlava abans de plaça Llarga, carrer Pàdua, carrer Correu, per 
exemple, no torni a ser un eix com havia estat de travessar la ciutat de nord a 
suc, i per tant doncs estem d’acord en que hem de vigilar de que no tornem a 
augmentar el trànsit en tota aquesta zona, i com que creiem que és molt millor 
doncs mirar de convèncer la gent, de parlar amb la gent, segurament que el 
sistema de posar càmeres, un sistema doncs més “violent”, més d’obligació 
pura i dura, doncs entenem que a veure si rectificant una mica i tornant a 
recordar a la gent doncs que és una àrea de pacificació, que és una àrea que 
s’ha de mirar d’evitar, que si s’hi ha de passar per alguna circumstància doncs 
s’hi pot passar i no se’l multarà, però en tot cas sí de conscienciar que és una 
zona per la qual no s’hauria de transitar a no ser que es vagi específicament a 
fer alguna cosa allà i que no hi hagi un altre remei que passar per aquests 
carrers. 



 

 
Per tant, com que estem d’acord amb l’esperit de la moció i entenem el 
problema, hi donarem suport.  Gràcies. 
 
ALCALDESSA 
 
Molt bé, gràcies senyor Font.  Senyor Álvarez. 
 
FRANCISCO ÁLVAREZ 
 
Muchas gracias, señora alcaldesa.  Nosotros, para empezar, queremos 
recordar que una parte importante a la hora de planificar la circulación, la 
pacificación del tránsito, etc., es contar con la opinión de los vecinos, ¿no?  
Quiero recordar que este grupo municipal incluía en su candidatura a varios 
integrantes de l’Associació de Defensors del Casc Antic de Vilanova y quiero 
recordar una vez más que uno de ellos falleció en plena campaña, Jaume 
Ramon Mateu, que por cierto contribuyó bastante en nuestro programa 
electoral a una medida que hace un año propusimos y que no se ha iniciado 
aún: el Plan de Movilidad.  ¿Por qué digo esto?  Porque a la ciudadanía se le 
puede concienciar, a la ciudadanía se le puede… de alguna manera se le 
puede explicar, a la ciudadanía se le puede hacer muchas cosas, pero lo que 
tenemos que hacer los políticos es tomar decisiones y una de las decisiones es 
encargar el Plan de Movilidad, como se hizo, como se tiene que hacer a una 
propuesta nuestra, y luego los técnicos tienen que actuar, que son los que 
verdaderamente van a hacer posible de que circulen o no vehículos por allí, en 
mayor o menor medida, en función de una serie de características y en función 
de una serie de criterios que se apliquen.   
 
Es por esta razón de que nosotros siempre hemos insistido mucho en el Plan 
de Movilidad, porque el Plan de Movilidad debe de evitar estos conflictos y 
trabajaremos de una manera más eficiente y de una manera más correcta.  Es 
por esta razón que nosotros podemos votar a favor de esta moción, solo que 
en el punto tercero hay un precepto que nos gustaría que se pudiera retirar, y 
es el de “recuperar les mesures anteriors”, o sea, recuperar las mesuras, las 
que se aplicaban antes, esto sí que nos gustaría que se pudiera retirar y sí que 
votaríamos el resto de la moción y esperando simplemente que bueno, que a 
ver si de alguna vez, cuando ya tengamos este Plan de Movilidad, más vale 
pronto que tarde, se solucionen estos problemas. 
 
Quiero recordar, por cierto, quiero recordar de que se aprobó esta moción pero 
algún grupo votó en contra pues… precisamente por esto proponíamos esta 
moción, para evitar estos problemas.  Muchas gracias. 
 
 



 

ALCALDESSA 
 
Molt bé, gràcies senyor Álvarez.  Senyor Llobet. 
 
GERARD LLOBET 
 
Sí, per matitzar un parell de coses.  Respecte l’última intervenció, no retiro res 
perquè crec que és una moció oberta i que el que està dient és que d’aquí a un 
temps seiem-nos i analitzem com ha anat tot el procés i amb tots els elements 
sobre la taula posem-nos a parlar de les mesures.  Sobre el PMU i els 
objectius que hi havia al Nucli Antic, jo crec que l’objectiu principal era pacificar 
aquest sector i treure vehicles i prioritzar els vianants en aquesta zona.  I 
evidentment es va aconseguir amb moltes mesures i es poden aconseguir amb 
mesures totalment diferents, segurament, i això és discutible.  I el que és cert 
és que abans hi havia determinats carrers per on no es podia passar i ara sí, i 
això és una mesura que vostès han impulsat, repeteixo, legítimament, i que ha 
generat doncs una certa controvèrsia amb els veïns, que tenen una sensació 
d’inseguretat, perquè a més són carrers que no tenen voreres ara, etc., per un 
conjunt d’intervencions. 
 
És evident que quan un posa una senyal que no es pot passar en un sector, 
afecta al principi de l’altra zona, no?, i quan ho treu, doncs els fluxes el que 
genera és que s’incrementin.  I el que diem és això, analitzem-ho, proposem  
mesures, endavant.  Vostè mateixa ha donat les dades, no les he pogut 
prendre totes, de l’increment de mobilitat que hi ha hagut amb la Plataforma, i 
això s’ha posat... -ja me les passarà, si us plau-, doncs bé, alguna cosa hem de 
fer, no?, si hi ha aquest increment tan important en aquest sector.  Doncs 
posem-nos, i aquestes són algunes que deixàvem obertes i en continuem 
parlant, si de cas.  Gràcies. 
 
ALCALDESSA 
 
Molt bé, gràcies.  Senyora García. 
 
GLÒRIA GARCÍA 
 
Sí, gràcies senyora alcaldessa.  Jo entenc que quan deien “recuperar”, diu “si 
s’escau”, o sigui, el que diuen és valorar un altre cop absolutament tot.  No 
entenc que la moció vagi en el sentit de recuperar les mesures, o sigui, tornar a 
treure les modificacions que ha fet el govern.  Entenc que la moció és en 
aquest sentit, o sigui, diem: valorem-ho tot un altre cop.   
 
Aviam, quan jo deia que hem valorat i que justament s’han fet modificacions i 
s’han canviat determinades situacions i que realment s’ha aconseguit molt 



 

més,  una pacificació molt més intensa en tota la zona oest, és cert, perquè el 
fet de treure les pilones del carrer Santa Anna també provocava certa remor, i 
va provocar moltes, moltes queixes de que s’augmentarà el trànsit.  En canvi, 
doncs escolti’m, els veïns del carrer Santa Anna en concret no han fet cap 
queixa perquè realment per allà s’ha realment pacificat, molt més que quan 
estaven les pilones, amb les molèsties que podia provocar el trànsit de 
l’autobús i quan no funcionaven doncs la resta de vehicles. 
 
Certament s’ha de continuar insistint en la mentalització, en que la gent doncs 
cada cop s’ho cregui més.  I aquest és el tarannà del govern, el govern es creu 
perfectament la pacificació i el que fa el govern ha sigut complir amb l’article 
aquest del PMU, que el que diu és que no es pot limitar les zones de càrrega i 
descàrrega i evidentment el poder arribar als comerços.  Això no vol dir que, 
igual que s’ha fet aquestes mesures, que han sigut molt poquetes, perquè en 
realitat ha sigut treure les càmeres de trànsit o les càmeres de vigilància, que 
per altra banda no havien funcionat mai, eh?  Es pot tornar a estudiar i es pot 
tornar a modificar.  I arran de que vam rebre els veïns del carrer Joaquim Mir i 
carrer Major i tota aquesta cruïlla, tot aquest eix de carrers, vam dir: doncs 
escolta’m, busquem solucions perquè evidentment la Plataforma no la podem 
treure ni podem impedir que la gent vagi, ni que els malalts entrin i surtin, i que 
clar, com que això no podem evitar-ho doncs el que farem és l’estudi de 
mobilitat, que potser s’hauria d’haver fet a priori, doncs escolta’m, el farem ara, 
i intentarem minimitzar i donar recorreguts alternatius.  El que està clar és que 
la Plataforma la tenim allà i que això provoca un fluxe de vehicles doncs com 
les dades que jo he llegit, bastant, bastant important. 
 
Senyor Álvarez, que demà s’aprova el conveni per tirar endavant el Pla de 
pacificació.  Que si no ha anat més ràpid és perquè les coses van com van, i el 
que jo espero és que realment a partir d’ara que es començarà... sí, la 
subvenció ja es va rebre, però el conveni se signa... ah, bueno, no, però com 
que deia no se signa... clar, signem demà l’acord, val?, perquè ja tenim la 
subvenció otorgada de la Diputació, que es va anar informant de tot el procés 
en Comisió Informativa.  Demà es signa el Pla de pacificació, el conveni amb la 
Diputació i començarem tot el procés de... perdó, de mobilitat, i començarem 
tot el procés participatiu. 
 
Evidentment, aquestes mesures que es van adoptar, senyora Sánchez, es van 
consensuar amb els veïns, eh?, nosaltres ens vam reunir amb els veïns, i quan 
els hi vam exposar doncs escolta’m, es va fer a priori i quan els vam exposar 
fins i tot ells van fer alguna aportació i es va fer alguna modificació per 
justament evitar el trànsit al Nucli Antic.  Una de les modificacions que va sortir 
de les reunions amb els veïns va ser el canvi de sentit del Miquel Guansé, que 
ens van dir: home, és que si entren... i vam dir: doncs teniu raó, canviem-ho i 
d’aquesta manera entrarà menos gent.  O sigui, que aquest govern també és 



 

participatiu i evidentment no menysprea en cap moment, ni de cap manera, el 
sentir dels veïns.   
 
I el Consell, jo ara ho dic una mica de memòria, però em sembla que està 
convocat per al 29 de novembre, no sé si ja és ferma la data, perquè el que es 
volia era una mica lligar per poder donar un resum i una explicació del final del 
PINA, encara de les últimes intervencions que s’estan fent del PINA, i volíem 
lligar-ho tot una mica amb l’última intervenció del Pla d’Intervenció del Nucli 
Antic.  Gràcies. 
 
ALCALDESSA 
 
Senyora Sánchez i ara li passo a vostè, senyor Álvarez. 
 
IOLANDA SÁNCHEZ 
 
La voluntat i la funció del Consell Assessor del Nucli Antic no és exclusivament 
convocar-lo quan... bueno, en tot cas hi va haver una moció en la que vàrem 
demanar aquesta convocatòria, ens dèieu que el govern ja tenia previst la seva 
convocatòria, però en tot cas la voluntat del Consell Assessor, la seva 
justificació era seguir tot el procés, tant del seu planejament com del projecte 
d’intervenció... del PINA, del projecte del PINA.  Però no seguir-ho quan les 
coses i els canvis ja s’han realitzat.  És a dir, ara anirem a donar compte en el 
Consell Assessor quan la modificació del trànsit, la nova proposta de 
modificació de trànsit que ha fet aquest govern, de pacificació, ja està en 
marxa.  I no s’ha convocat el Consell Assessor del PINA. 
 
GLÒRIA GARCÍA 
 
Vam convocar els veïns. 
 
IOLANDA SÁNCHEZ 
 
No, no, però en tot cas, a veure, vostès què ho fan, porta a porta? Carrer a 
carrer, carrer a carrer.  Però en tot cas el Consell Assessor, que és un espai 
representatiu de tots els agents del barri i de la ciutat, perquè també hi ha 
evidentment representants d’altres barris, està obert, és l’espai de participació 
on es té visió global i on realment s’ha de portar el seguiment d’actuació.  És 
evident, si jo em reuneixo amb un carrer, a lo millor li semblarà molt bé aquest 
canvi de sentit.  Si em reuneixo amb el carrer de més avall, potser estic en 
contra del canvi de sentit.  Per tant, l’espai on es debat, es parla, es planteja i 
es veu de forma global aquesta nova proposta de pacificació, és al Consell 
Assessor del Nucli Antic, que per això el vam dotar.  I en aquest es va fer 



 

anteriorment doncs tot el seguiment del PMU i del PINA, i aquest govern no 
l’ha convocat per a aquesta nova proposta del Pla de pacificació. 
 
ALCALDESSA 
 
Senyor Álvarez. 
 
FRANCISCO ÁLVAREZ 
 
Bueno, simplemente que con la matización que hizo la señora García sobre el 
punto tres, de que no necesariamente se recuperarán las medidas anteriores, 
en esto podemos votar a favor.  Pero que conste que si recuperan las medidas 
anteriores quiere decir instalar, o replantearse la instalación de cámaras, 
nosotros en esto nos posicionamos en contra.   
 
Y dicho eso, la señora Iolanda Sánchez ha dicho una cosa que, vuelvo a 
repetir, es verdad, el Consell Assessor, de hecho el reunirse con los vecinos, 
con los vecinos del Casc Antic es necesario para que ellos nos den su opinión, 
pero evidentemente el que vive en una calle le parece de una manera y el que 
vive en otra calle le parece de otra, por eso ellos tienen que dar su opinión 
sobre el barrio, pero luego son los técnicos, los profesionales, los que tienen 
luego que plasmar lo que se tiene que hacer en el barrio.  O sea, ni se tiene 
que ignorar a los vecinos, pero tampoco les tenemos que exigir que tengan 
conocimientos técnicos.  Para eso hacía falta, vuelvo a repetir, el Plan de 
Movilidad.  Lo decía, señora García, no por ustedes que han tenido una 
celeridad, sino porque nosotros creo que ya en el año 2008, si no recuerdo 
mal, ya lo pedíamos y no se había hecho.  Muchas gracias. 
 
ALCALDESSA 
 
Molt bé, gràcies.  Sí, senyor Llobet. 
 
GERARD LLOBET 
 
Sí, breument, perquè parlaven del sector oest del Nucli Antic, però quan passa 
alguna cosa al sector oest acaba repercutint al sector est, i quan s’obren 
carrers o es tanquen carrers, com s’està fent, doncs té una repercusió.  
Simplement era per aquest matís.  Gràcies. 
 
ALCALDESSA 
 
Molt bé, gràcies senyor Llobet.  Senyora García, per tancar aquest tema. 
 
 



 

GLÒRIA GARCÍA  
 
Gràcies, senyora alcaldessa.  Senyora Sánchez, vostè pot ridiculitzar si vol el 
de “un carrer i un altre carrer”.  No, home, no, ens vam reunir amb tots els 
veïns, no carrer per carrer ni el porta a porta.  Això d’aquí uns dies el farem el 
porta a porta tots plegats, eh?, però quan vam fer el Pla de mobilitat ens vam 
reunir amb tot el barri, no carrer per carrer, sinó amb tot el barri, dels veïns 
afectats.  I se’ls hi va explicar i escolti’m, en aquell moment van sortir moltes 
propostes, de les quals tècnicament les que es van poder aceptar es van 
aceptar, i les que tècnicament no es podien aceptar no es van fer.  Però bueno, 
li podem dir de moltes maneres, eh?, però no vaig fer ni el porta a porta ni 
carrer per carrer, eh?  Gràcies. 
 
ALCALDESSA 
 
Molt bé, crec que les posicions han quedat prou explicades.  Passem, per tant, 
a la votació.  Vots a favor de la moció?  S’aprova per unanimitat. 
 
Es vota la moció, la qual s’aprova per unanimitat. 

 
 
  22. MOCIÓ DEL PSC I D’ICV SOBRE MESURES SOCIALS 

D’URGÈNCIA. 
 
El secretari llegeix la part resolutiva de la moció següent: 
 
La situació de crisi en la que estem immersos fa que cada vegada més 
famílies,  es trobin abocades a situació de risc, arribant al llindar de la pobresa, 
fins al punt de no poder garantir les seves necessitats més bàsiques com és 
l’alimentació o altres com la roba. 
 
Vilanova i la Geltrú no n’és una excepció, moltes són les persones i les famílies 
que es troben actualment en aquesta situació. El nombre de persones que ha 
perdut el seu lloc de treball augmenta, les dificultats per fer front a les 
hipoteques o lloguers de la vivenda augmenten,...  
 
En la última reunió de la Mesa de Ciutat, els grups municipals del PSC i ICV 
vam presentar un seguit de propostes com a mesures socials d’urgència per 
intentar pal·liar la greu situació en la que es troben algunes, no poques, 
famílies de Vilanova i la Geltrú.  
 
Per la necessitat d’actuar amb urgència davant determinades realitats socials 
de Vilanova i la Geltrú i sense voler menystenir els membres de la Mesa de 
Ciutat, creiem que les propostes han de ser referendades pel Ple Municipal. 



 

 
Per això el Grup Municipal del PSC i d’ICV proposa a aquest Ple municipal 
l’adopció de les següents propostes: 
 
1. L’aportació municipal al Servei de lliurament de productes alimentaris 

ha de cobrir el 50% del cost total dels productes alimentaris que es 
reparteixen entre les famílies amb situacions socioeconòmiqes 
desfavorides.  

 
• 2012: Complementar l’aportació realitzada fins a data d’avui fins al 50% 

del cost total.  
• 2013: Incorporar en el pressupost 2013 la partida necessària per fer 

front, com a mínim, al 50% del cost d’aquest servei. 
 
2. Garantir un espai municipal en el que instal·lar el Servei de lliurament de 

productes alimentaris de Vilanova i la Geltrú. Espai que hauria de ser 
gestionat de manera compartida per les dues entitats que ho fan en aquest 
moment.  

 
3. Posar a disposició del Servei de lliurament de productes alimentaris el 

Parc mòbil de l’ajuntament de Vilanova i la Geltrú, i dels seus organismes 
autònoms. Impulsar la creació d’un grup de conductors voluntaris entre els 
treballadors municipals que habitualment porten aquests vehicles. 

 
4. Estudiar la possibilitat d’ocupar persones en atur, mitjançant el programa 

de col·laboració social, per col·laborar en el Servei de lliurament de 
productes alimentaris, ja sigui per fer campanyes de difusió o per fer 
treballs de logística, o de suport en el repartiment.  

 
5. Impulsar campanyes obertes tot l’any o recollides puntuals que la Mesa 

d’Entitats Socials de Vilanova i la Geltrú pugui organitzar. En aquest sentit 
proposem: 

 
� Establir punts de recollida permanent d’aliments i roba als Centres 

Cívics de la Ciutat. 
� Organitzar 3 o 4 campanyes a l’any com la realitzada, ampliant el 

nombre de supermercats i realitzant convenis amb els establiments.  
 
6. Estudiar la viabilitat de la creació d’un servei de recollida, posada a punt i 

distribució d’estris, electrodomèstics, mobles i altres utensilis o aparells de 
la llar per a famílies amb dificultats socioeconòmiques, vinculat al Punt Net. 

 
7. Posar en marxa abans de finalitzar l’any l’acord plenari, a proposta d’una 

moció d’ICV,  per crear  els Bancs de temps als Barris, gestionant-se des 



 

de la Comissió de Centre dels Centres Cívics.  Amb l’objectiu d’establir una 
xarxa d’ajuda mútua, amb grups de persones motivades per a intercanviar 
temps, per a dedicar-lo a tasques puntuals d’atenció a les persones: infants, 
gent gran, gent malalta, etc.  

 
8. Activar abans d’acabar l’any l’acord pres per aquest Ple municipal per 

l’ampliació de la Borsa Social de Lloguer amb el parc d’habitatges de la 
cessió d’habitatges buits per part de les entitats bancàries i de promotors 
privats de la ciutat.  

 
9. Dotar-se d’alguns pisos d’emergència o pisos pont per a situacions de 

màxima vulnerabilitat, en acord amb bancs o privats. 
 
ALCALDESSA 
 
Molt bé, gràcies senyor secretari.  Qui la presenta?  Senyor Claver, molt bé. 
 
MANEL CLAVER 
 
Gràcies, senyora alcaldessa.  Aviam, una mica d’exposició de motius.  Aquesta 
moció, tant la podem defensar Iniciativa com el PSC, de fet respon al que el 
senyor Joan Martorell, el regidor, i aquest regidor vam anar () va presentar a la 
Mesa de Ciutat una sèrie de mesures urgents.  De fet la vam presentar perquè 
el motiu d’aquella reunió en aquell dia era precisament fer unes mesures.  En 
aquest sentit, per tant, torno a reiterar, podríem defensar tant uns com els 
altres. 
 
Bé, abans d’arribar a aquest Ple, de fet ja ens hem reunit amb la regidora 
Blanca Albà, i de fet hem anat analitzant tota la proposta, tota la moció, i en 
aquest sentit sí que caldria de que hi ha un punt en el que hem acordat una 
transacció tots tres, a porta tancada, que en aquest cas el secretari doncs 
prengui nota.  És en el punt 7, el redactat quedaria: “Posar en marxa abans 
de finalitzar l’any l’acord plenari, a proposta d’una moció d’ICV, per 
impulsar el Banc del Temps al conjunt dels barris de la ciutat a través de 
la xarxa dels Centres Cívics.  Amb l’objectiu...” quedaria igual que estava el 
redactat. 
 
Aviam, nosaltres pensem -primer una altra consideració- que aquesta moció en 
cap moment vol menystenir la Mesa de Ciutat, ni els seus agents que 
intervenen, i no és en cap moment la intenció d’aquests dos grups de fer-ho.  
Entenem que la urgència del que estem plantejant en aquest cas, ens obliga 
una mica a que aquest Ple municipal refrendés aquestes propostes. 
 



 

Nosaltres considerem que aquestes propostes són molt assumibles per aquest 
Ajuntament.  En el sentit financer pot ser on podem tenir certes discrepàncies, 
però que de fet tampoc l’hem de tenir.  Si bé hi ha pressupostat 22.000 euros 
per al Banc de queviures, entès per la ciutadania el Banc d’aliments, que ja 
s’han realitzat, sabem que l’Ajuntament farà... el govern municipal farà una 
aportació de 10.000 abans d’acabar final d’any.  Amb lo qual creiem que se 
situa una mica en l’única demanda que és realment en el sentit financer, que 
és arribar com a mínim a subvencionar el 50% del Banc d’aliments, del Banc 
de queviures. 
 
Les altres propostes creiem que són totes molt raonables i molt assumibles, i 
de fet no suposen cap despesa per a aquest Ajuntament i sí que impulsen una 
mica intentar pal·liar la greu situació que estan passant famílies a Vilanova.  No 
cal recordar en l’exposició que ens van fer en aquesta mateixa mesa, en 
l’exposició del Pla d’inclusió, on els Serveis Socials de Vilanova havien atès 
entre 7.000 i 8.000 persones, no demandes, sinó que afectaven entre 7.000 i 
8.000 persones.  Per tant, és més del 10% de la població de Vilanova i la 
Geltrú, que ha hagut d’anar a aquest servei.  A més a més, com el Pla 
d’inclusió indica, el perfil ha canviat totalment, ja no es tracta només d’aquelles 
persones que sempre hem entès “pobres”, sinó que el vano s’ha ampliat, el 
ventall s’ha ampliat.   
 
I en aquest sentit són propostes a vegades que poden semblar ridícules, però 
creiem que són de prou importància: utilitzar el parc mòbil de l’Ajuntament de 
Vilanova per anar a recollir aliments o traslladar aliments.  Creiem també la 
necessitat d’un nou espai, podem estudiar l’espai de la rambla Sant Jordi per 
encabir el Banc de queviures.  És a dir, tota una sèrie de propostes que són 
molt concretes i molt assumibles per aquest equip de govern.   
 
Després pot ser que les últimes dues –ja hem parlat anteriorment amb la 
regidora Blanca Albà- siguin de més difícil intentar la seva realització, però en 
tot cas esperonem el govern, incentivem el govern que intenti portar-lo a terme.  
Són temes d’habitatge, molt possiblement... ens consta, sabem que 
l’Ajuntament està treballant, però el que demanem és insistir més a les entitats, 
en aquest cas ja no creditícies, però amb possessió de pisos buits, com són els 
bancs, doncs intentar arribar a acords.  Sé que és difícil, però bueno, s’ha 
d’esperonar i ho hem d’intentar.  Per tant, portem al Ple –tornem a dir, sense 
menystenir a la Mesa ni els seus agents- a refrendar el que creiem que és una 
proposta que va ser ben acceptada per la pròpia Mesa.  I en el mateix sentit, 
urgència, és urgència.  Per tant, el govern si vota favorablement aquesta 
moció, el que li demanem és que demà mateix posi en pràctica tot el possible 
per arribar a que aquesta moció sigui efectiva i eficient per aquests vilanovins i 
vilanovines que en aquest moment ho estan passant malament.  Gràcies, 
senyora alcaldessa. 



 

 
ALCALDESSA 
 
Bé, gràcies senyor Claver. I molt breument voldria agrair públicament les 
aportacions que van fer el grup d’Iniciativa i del PSC a la Mesa de Ciutat.  Crec 
que el treball que estan fent tots els grups municipals i tots els agents que hi 
participen són molt positius, i bé, va ser el compromís que aquesta Mesa de 
Ciutat no es quedés només en una Mesa teòrica, sinó que realment s’hi 
realitzessin accions, és a dir, que hi haguessin accions que es portessin a 
terme.  En aquesta línia estem treballant.  Saben que a cada reunió fem una 
llista d’accions, s’assigna un responsable i es van seguint.  Per tant, el que avui 
fem amb aquesta moció en certa manera és part d’aquesta activitat.  Per tant, 
valorem molt positivament l’aportació i creiem que serà molt positiu. 
 
I per comentar tots els punts de la moció, passo la paraula a la regidora Blanca 
Albà. 
 
BLANCA ALBÀ 
 
Gràcies, alcaldessa.  A veure, sí, en primer lloc evidentment anunciar el vot 
favorable, tal com ja hem parlat abans, en la reunió que hem tingut prèvia a 
aquest Ple, perquè és evident que les circumstàncies actuals de crisi doncs 
han motivat un canvi important en Serveis Socials, no tan sols en l’augment de 
demanda, sinó també en el tipus d’usuaris que estem tenint.  També hi ha un 
altre canvi important, que a vegades no el tenim en compte, que és que 
aquesta demanda, aquesta necessitat, es perpetua en el temps.  A vegades 
eren circumstàncies puntuals, o que en uns mesos es podien resoldre, i per 
tant doncs necessitaven una actuació puntual que després en podia gaudir una 
altra persona.  En aquest moment, per desgràcia, les famílies que arriben a 
Serveis Socials moltes vegades necessiten d’una ajuda continuada en el 
temps.  Per tant, els recursos els necessitem durant molt més temps i destinats 
a unes famílies concretes que impedeixen d’entrada, si no augmentem els 
recursos, doncs que hi puguin entrar noves famílies que dia a dia doncs tornen 
a necessitar assistència.    
 
En tot cas, sí que volia puntualitzar una mica totes les mesures que aquí es 
plantegen perquè, vist així, d’entrada –aquí ja sé que tampoc no és l’esperit de 
la moció, eh?, però sembla que no s’estigui fent gran cosa, no?-, no tan sols ho 
volia defensar a nivell polític o del nostre govern, sinó a nivell doncs dels 
treballadors de la Casa que porten molts mesos amb una pressió considerable 
a sobre, que hi estan treballant i que a vegades, és cert, doncs no se’n surten, 
però no per falta de ganes sinó perquè les circumstàncies són les que són.  
Concretament en el tema d’habitatge, doncs s’hi està treballant molt des de 
Serveis Socials, des de l’Oficina Municipal d’Habitatge, des de Participació, i 



 

realment costa veure els resultats.  No hem de defallir, les ajudes de tothom 
són importants, les idees són benvingudes, però sí que voldria reconèixer una 
mica la tasca que s’està fent, tot i que no sempre dóna els resultats visibles a 
primer cop d’ull. 
 
Bé, una mica per entrar en concret en tots els punts, i sense estendre’m 
massa, perquè l’hora és la que és, i avui ja que anem bé no vull ser jo la 
culpable d’acabar massa tard.  Pel tema del Banc de queviures, en aquest 
moment estem en una aportació municipal al voltant d’un 32-33%.  A l’acabar 
l’any ens acostarem molt al 50, si no és el 50 doncs serà un 48.  En aquest 
sentit el que volem és millorar la gestió del Banc de queviures i aconseguir 
doncs que amb les recaptes o amb les donacions que puguem aconseguir de 
supermercats, d’empreses, la despesa econòmica pugui ser inferior.  Per tant, 
si aconseguim més aliments hi haurà menys despesa econòmica i potser amb 
l’aportació actual o fins i tot inferior doncs arribaríem a un 50%.   
 
En el tema de garantir un espai municipal en què instal·lar el servei de 
lliurament de queviures, en això s’està treballant.  El tema és que els espais de 
què disposem en aquests moments doncs no estan adequats.  Estem parlant 
d’aliments, de coses que bueno, hi han totes unes mesures sanitàries que 
s’han de tenir en compte, i els espais de què disposem requereixen una 
inversió considerable.  Hem prioritzat invertir en aliments directament i no tant 
en adequar un espai, que reconeixem que és necessari, però en aquest 
moment les dues entitats que ho gestionen, que són Càritas i Creu Roja se’n 
surten com poden i segurament necessitaríem estar en millor condicions, però 
de moment se’n surten.  Per tant, hem prioritzat això.  Estem treballant en 
aquest sentit, i en això hi seguirem treballant, si aconseguim alguna subvenció, 
si aconseguim la manera d’adequar un espai, però també hem de pensar que 
ha de ser un espai cèntric, no pot ser un espai a l’extraradi, ha de ser doncs 
mínimament assequible per tothom i per tant no és fàcil.  De fet, a Càritas se’ls 
hi acaba de cedir una nau de la PIVSAM, sense cobra’ls-hi res, però per un 
tema que no requereix d’unes condicions com requeririen els aliments, és un 
tema de guardar mobles i estris. 
 
En el punt de posar a disposició també el parc mòbil de l’Ajuntament, això ho 
hem parlat amb la regidora de Via Pública i evidentment no hi ha cap 
inconvenient en campanyes puntuals doncs posar els vehicles a disposició, 
però els vehicles els han de conduir, ja ho sabeu, treballadors municipals, que 
segurament també aconseguiríem doncs que d’una manera voluntària fessin 
aquesta tasca, tal com molts treballadors han fet en l’última recapta que hi ha 
hagut.  De tota manera, la brigada municipal treballa 24 hores al dia, i sempre 
que per una cosa puntual, per anar a recollir uns aliments que s’hagin 
aconseguit comprar a millor preu, però que no sigui el supermercat del cantó o 
que no els portin a casa, doncs això estan disposats a fer-ho quan calgui. 



 

 
El tema de la possibilitat d’ocupar persones en atur mitjançant el programa de 
col·laboració social, aquí és una mica més complicat, perquè requereix una 
aportació econòmica per part de l’Ajuntament, perquè s’ha d’afegir a la 
prestació que ja cobren doncs la part complementària, i en aquest moment 
doncs tampoc estem en disposició de fer això.  I per altra banda aquesta tasca 
l’estan realitzant les entitats de voluntariat, del tercer sector, i doncs en aquest 
moment no és una prioritat.  Això no vol dir que si es donen les condicions, 
doncs que també es pugui fer. 
 
El punt número cinc, aquest sí que l’estem fent cent per cent.  Hi ha alguns 
punts d’aquí que els estem fent, altres que s’estan estudiant i altres que  hi 
estem treballant però no ens en sortim, tal com he dit en un inici.  Aquest els 
centres cívics ja són punts de recollida permanents de queviures. Ho 
ampliarem al tema de la roba, això tampoc hi ha cap inconvenient; de fet, si 
algú en portava allà, mitjançant l’empresa de Dins Garraf, l’entitat aquesta de 
Càritas, doncs també ho recollíem i ho feien arribar al lloc on cal, però ho 
publicitarem d’aquesta manera.  I les campanyes doncs de recapta de manera 
puntual, tres o quatre cops a l’any, tal com hem informat als mitjans de 
comunicació, a les Comissions Informatives, doncs les farem.  Ara n’hi haurà 
per Nadal una a les escoles, hi va haver aquesta ara del setembre-octubre, i 
doncs de cara a l’any que ve en tornarem a fer una altra.   
 
Bueno, el del Banc del temps.  Això ja ha explicat molt bé el senyor Claver el 
tema de la transacció que hem fet.  Aquest Banc del temps va sortir, es va 
impulsar des del PINA al casc antic.  És cert que existeix, potser no és prou 
conegut i aquí sí que no hi ha cap inconvenient doncs en donar-lo a conèixer, 
en publicitar-lo on calgui i en fer-ne la difusió convenient perquè es pugui 
utilitzar d’una manera adequada.   
 
Què més hi havia aquí...  Els dos últims punts que fan referència al tema dels 
habitatges, d’aconseguir habitatges a un lloguer molt baix, o de forma gratuïta.  
És evident que és un dels temes principals, un dels principals problemes que 
ens trobem en aquests moments, però també és el que té més difícil solució.  
Hem tingut moltíssimes, moltíssimes converses, tant amb entitats bancàries 
com amb promotors particulars, i no acabem de desencallar el tema.  És molt 
difícil.  Quan sembla que alguna cosa la podem desencallar, acabem tenint 
problemes, i ara amb la creació del Banc dolent no crec que ens faciliti massa 
solucions.  De tota manera seguirem treballant.  Aquí també hi han moltes 
entitats del tercer sector doncs que hi estan col·laborant i que gràcies a elles 
doncs ens ajuden molt en aquest sentit, com són Càritas i com és Cercle 
Solidari, i seguirem treballant-hi, no només en aquest aspecte sinó en tots. 
 



 

Per la meva part res més i això sí, agrair als grups d’Iniciativa i del PSC que 
hagin presentat aquesta moció, perquè en certa manera doncs és bo que entre 
tots ho seguim recordant, que seguim treballant i que sobretot sobretot seguim 
aportant idees en aquest sentit.  Moltes gràcies. 
 
ALCALDESSA 
 
Gràcies, senyora Albà.  Paraules?  Senyor Arrufat. 
 
QUIM ARRUFAT 
 
Breument, tot el suport.  És obvi que l’Ajuntament ha d’estar en primer terme 
davant de l’emergència social i a més a més la més fàcilment solucionable, que 
és la dels aliments.  La dels pisos cedits pels bancs segurament és més 
complicat i hi ha una tercera via que inclou la moció, que recordo que nosaltres 
fa un parell d’anys ja la vam proposar i l’anterior govern ens va dir que no era 
gaire viable, que ho estudiaria, etc., que era la... justament la vinculada al Punt 
Net i la recuperació dels mobles i dels electrodomèstics, que realment se’n 
llencen molts que són útils, i llavors hi havia el problema que entraria gent que 
en faria negoci i no sé quantes coses més; total, que es va proposar i no es va 
fer, però que cada vegada és més urgent doncs en tot cas també recuperar.  
No és la proposta important que hi ha dins de la moció, eh?, en tot cas, però 
ens ha fet gràcia perquè realment... vull dir, és una de les vies el Punt Net per 
facilitar que més gent pugui accedir a mobles, electrodomèstics, etc., i a més a 
més és municipal, vull dir, hi tenim gestió directa i podem aconseguir-ho.  Més 
difícil serà en tot cas entrar en el mercat de pisos buits dels bancs, via 
bonificar-los l’IBI, via el que sigui, és segurament més difícil.  No sé si el govern 
havia comentat en alguna ocasió que estava parlant amb alguna entitat 
bancària, o que hi havia... 
 
ALCALDESSA 
 
El tema dels pisos, sí.  Sí, sí, més d’una, és un tema que s’està treballant. 
 
QUIM ARRUFAT 
 
Bé, doncs, res, el suport absolut de la CUP al conjunt de la moció.   
 
ALCALDESSA 
 
Molt bé, gràcies.  Senyora Rodríguez. 
 
 
 



 

CARMEN MARÍA RODRÍGUEZ 
 
Sí, moltes gràcies.  Molt breument, per donar tot el suport a aquesta moció i 
felicitem de que hi hagi aquesta iniciativa per part dels dos grups municipals.  
Aquestes propostes que ja ens van ficar sobre la taula a la Mesa de la Ciutat i 
que van ser acollides i bueno, per celebrar i per incitar a seguir treballant, de 
que qualsevol idea en els temps que estem visquent n’és útil, i seguir treballant 
tant a la mesa, a les comissions, per part de l’Ajuntament en qualsevol altre 
agent social de la ciutat, de que la situació de pobresa que està visquent la 
nostra ciutat desgraciadament doncs sigui la menys possible.  Moltes gràcies. 
 
ALCALDESSA 
 
Gràcies.  Sí, senyor Elena. 
 
JOAN IGNASI ELENA 
 
Bé, naturalment per anunciar el vot favorable, com no podia ser d’una altra 
manera.  I aquesta mesura respon, com la que vam presentar també en comú 
respecte de l’IMET, a una realitat i és que avui la ciutat és notabilíssimament 
diferent a com estàvem fa quatre anys, o a com estàvem fa tres anys, o a com 
estàvem fa dos anys, com estàvem fa tres anys molt especialment en aquest 
terreny.    
 
Ha augmentat de forma exponencial l’atur, d’una forma brutal, i ha augmentat, 
ho deia la regidora, no només el número de persones que estan necessitades, 
sinó el temps, que abans era puntual i ara s’allarga en el temps i 
malauradament sembla en alguns casos que de forma indefinida.  Cada 
vegada hi ha més aturats i cada vegada més gent que no té prestació d’atur i 
més vivendes, més famílies que no tenen cap tipo de prestació.  I això ens 
porta necessàriament a fer un gir de les prioritats municipals de forma radical i 
de posar tots els serveis de l’Ajuntament i tota la nostra imaginació i la nostra 
capacitat al servei d’aquestes dues prioritats.  D’aquí vénen aquest conjunt de 
mesures que intenten i que tenen una vocació de no suposar un cost econòmic 
important per a l’Ajuntament, perquè estem en un moment en el que a més a 
més van en davallada les subvencions i els ajuts, però que es posen tots els 
serveis municipals al servei de quines són les prioritats de l’Ajuntament, i 
aquesta és la vocació d’aquesta moció.   
 
La del local no només té una dimensió vinculada a posar els aliments, a 
guardar els aliments, que també, perquè hi ha dificultats d’espai, sinó també en 
la millora de la dignitat en la qual els qui van a recollir els aliments poden estar, 
i en aquests moments, per lo minso que és, per lo petit que és l’espai doncs 
fan cua al carrer, en fi... i per tant s’afegeix una doble... en fi, una situació que 



 

no és agradable en cap cas, i per tant si la podem dignificar entre tots buscant 
alguna solució, doncs millor que millor. 
 
Jo voldria només acabar agraint efectivament als treballadors municipals la 
feina que fan, que com deia la regidora es presta ara en una situació de molta 
més dificultat, de més tensió, de més presió, perquè hi ha més necessitat, hi ha 
més necessitat de la gent, i per altra banda també els desenes i centenars de 
voluntaris que hi han en l’entorn d’aquestes dues magnífiques entitats que 
porten el Banc d’aliments i que són capaços de mobilitzar-se al servei dels qui 
més ho necessiten, i això mai estarem... tindrem prous paraules per agrai’ls-hi.  
Gràcies. 
 
ALCALDESSA 
 
Gràcies, senyor Elena.  Alguna paraula més, senyora Albà? 
 
BLANCA ALBÀ 
 
Sí, no, més que res, que tants punts doncs me n’he oblidat un, que era aquest 
que heu parlat ara del servei de recollida i posada a punt de distribució d’estris 
i electrodomèstics.  Aquí s’està treballant en dues línies, una és que l’entitat 
Dins Garraf ha fet una proposta en aquest sentit.  També va una mica lligada 
amb el tema de la roba i d’una botiga de roba de segona mà, que ja n’hem 
parlat alguna altra vegada, i també des del Departament, des de la Regidoria 
de Medi Ambient ja fa temps que s’està treballant una iniciativa en el sentit... 
seria potser més de préstec lo que havíem treballat fins ara, de petit 
electrodomèstic i d’eines de bricolatge, i d’eines del camp, lligada al tema dels 
horts, havíem pensat en l’espai del CRIA, però també podríem lligar-ho una 
mica els dos temes i per tant doncs igual podríem trobar-hi una solució en un 
sol espai.  Són dues línies en les que estem treballant també i que suposo que 
en poc temps podrem trobar la solució.  Gràcies. 
 
ALCALDESSA 
 
Molt bé, gràcies.  Senyor Claver. 
 
MANEL CLAVER 
 
Sí, gràcies senyora alcaldessa.  Simplement per precisar, o sigui, aviam, 
esperem del govern entusiasme per l’aplicació d’aquestes mesures.  Jo he dit 
si aquest Ple refrenda aquestes mesures, demà s’ha de posar a treballar.  Per 
tant, és una prioritat de l’Ajuntament ja.  Ja sabem que... senyora regidora 
Albà, que hi ha molts inconvenients i que tot no serà fàcil, ho sabem i entenem, 
però creiem en aquest sentit,  i tots estarem units en aquest  sentit d’intentar 



 

treballar pel que és un dels enormes problemes que té en aquest moment 
aquesta ciutat, que hi ha gent que passa gana.  I per tant, crec que ens hem de 
demanar tots, tots, prioritat en aquest sentit i alhora entusiasme.  Gràcies, 
senyora alcaldessa. 
 
ALCALDESSA 
 
Bé, senyor Claver, em sembla que la regidora Albà ha expresat amb prou 
claritud la decisió, l’entusiasme i la prioritat, eh?, crec que no hi ha cap dubte.  
Jo, per tancar aquest debat, sí que voldria compartir l’agraïment per als 
treballadors municipals que estan fent una feina molt difícil en aquests 
moments i sobretot l’agraïment, com s’ha dit aquí, als voluntaris, sense... tots 
els voluntaris que participen en aquestes feines, sense els quals l’administració 
no podríem fer tot el que cal ara en aquests moments.  Per tant, un agraïment 
molt especial, per acabar aquest torn, aquesta discusió d’aquesta moció, a 
totes aquestes persones. 
 
I passem a la votació d’aquesta moció.  Vots a favor de la moció?  S’aprova 
per unanimitat. 
 
Es vota la moció transaccionada, la qual s’aprova per unanimitat dels presents. 
 
El text aprovat és el següent: 
  
S’acorda: 
 
“1.  Incrementar les aportacions municipals al banc de queviures, ja sigui en 

especies o en diners, fins arribar a un mínim del 50% del cost total dels 
productes, així com millorar la gestió del banc per aconseguir preus més 
reduïts i un increment de les donacions.  

 
   2012:  Complementar l’aportació realitzada fins a data d’avui fins al 

50% del cost total.  
   2013:  Incorporar en el pressupost 2013 la partida necessària per fer 

front, com a mínim, al 50% del cost d’aquest servei. 
  
2. Treballar per tenir un espai municipal en el qual instal·lar el Servei de 

lliurament de productes alimentaris de Vilanova i la Geltrú. Espai que hauria 
de ser gestionat de manera compartida per les dues entitats que ho fan en 
aquest moment. Apuntem com a proposta d’aquests espais: 

 
3.  Posar a disposició del Servei de lliurament de productes alimentaris el Parc 

mòbil de l’ajuntament de Vilanova i la Geltrú, i dels seus organismes 
autònoms per a campanyes o recollides puntuals, impulsant  la creació d’un 



 

grup de conductors voluntaris entre els treballadors municipals que 
habitualment porten aquests vehicles. 

4.  Estudiar la possibilitat d’ocupar persones en atur, mitjançant el programa de 
col·laboració social, per col·laborar en el Servei de lliurament de productes 
alimentaris, ja sigui per fer campanyes de difusió o per fer treballs de 
logística, o de suport en el repartiment.  

 
5.  Impulsat campanyes obertes tot l’any o recollides puntuals que la Mesa 

d’Entitats Socials de Vilanova i la Geltrú pugui organitzar. En aquest sentit 
proposem: 

 
• Establir punts de recollida permanent d’aliments i roba als Centres 

Cívics de la Ciutat. 
• Organitzar 3 o 4 campanyes a l’any com la realitzada, ampliant el 

nombre de supermercats i realitzant convenis amb els establiments.  
 
6.  Estudiar la viabilitat de la creació d’un servei de recollida, posada a punt i 

distribució d’estris, electrodomèstics, mobles i altres utensilis o aparells de 
la llar per a famílies amb dificultats socioeconòmiqes, vinculat al Punt Net. 

 
7.  Posar en marxa abans de finalitzar l’any l’acord plenari, a proposta d’una 

moció d’ICV,  per crear  els Bancs de temps als Barris, fent la difusió a 
través de la Xarxa de centres cívics i  centralitzant la gestió  en un sol 
centre, amb l’objectiu d’establir una xarxa d’ajuda mútua, on grups de 
persones motivades per a intercanviar temps, per a dedicar-lo a tasques 
puntuals d’atenció a les persones: infants, gent gran, gent malalta, etc.,  

 
8.  Seguir treballant en l’ampliació de la  Borsa Social de Lloguer amb el parc 

d’habitatges de la cessió d’habitatges buits per part de les entitats 
bancàries i de promotors privats de la ciutat.  

 
9.  Seguir treballant per dotar-nos d’alguns pisos d’emergència o pisos pont 

per a situacions de màxima vulnerabilitat, en acord amb bancs o privats.” 
 
 

  23. MOCIÓ DE CIU D’ADHESIÓ AL DOCUMENT DE LA 
COORDINADORA DE COLLES CASTELLERES DE CATALUNYA 
SOBRE ELS VALORS SOCIALS DEL FET CASTELLER. 

 
El secretari llegeix la part resolutiva de la moció: 
 
Vist el document de la coordinadora de colles castelleres de Catalunya sobre 
els valors socials del fet casteller. 
 



 

Vistos els valors que allí fomenten, i que són els volguts per a la nostra 
societat com el treball col·lectiu i la cooperació, el respecte mutu, la cohesió i 
integració social, la solidaritat, el compromís i l’esperit de superació, entre 
d’altres. 
 
Considerant el recent reconeixement dels castells com a Patrimoni Cultural 
immaterial de la Humanitat per part de la UNESCO. 
 
Considerant, doncs, la necessitat de garantir la continuïtat d’una activitat 
cultural i de lleure no consumista com és l’activitat castellera que, a més de 
potenciar mundialment el nostre patrimoni i cultura, ens aporta uns valors que 
són ben rebuts per a la ciutadania catalana. 
 
Vist el compromís de treball que exposen les colles castelleres i la necessitat 
de garantir-lo a través d’un recolzament i compromís institucional. 
 
Per tot això, els grups municipals d’aquest Ajuntament proposen al Ple 
d’aquest Ajuntament l’aprovació del següent acord: 
 
“L’adhesió al document de la Coordinadora de Colles castelleres de Catalunya 
sobre els valors socials del fet casteller.” 
 
 
 

ELS VALORS SOCIALS DEL FET CASTELLER 
 
El fet casteller: una tradició amb capacitat d’adaptació  
 
El fet casteller, amb més de dos-cents anys d’història, té el seu origen a Valls i s’ha 
estès progressivament arreu del país com a una manifestació festiva més de la cultura 
popular catalana d’arrel tradicional. Els castells es construeixen sobre la base de 
l'esforç i la coordinació d’un conjunt de persones que d'una manera lliure s'agrupen en 
diferents colles, en les quals la cultura, la tradició, la identitat i l'amistat fan de nexe 
d’unió. El fet casteller i les colles som el resultat d’una evolució que ens ha permès, tot 
preservant els nostres senyals d’identitat, d’adaptar-nos amb èxit a la societat 
catalana contemporània, superant al llarg de la història tot tipus d’avatars.  
 
Les colles castelleres som conscients de l’acceptació que el fet casteller té en la 
societat catalana, de l’alt grau d’identificació col·lectiva que els castells, convertits en 
símbol de la nostra cultura, han assolit i de la responsabilitat que assumim com a 
conseqüència del seu reconeixement com a Patrimoni Cultural Immaterial de la 
Humanitat per part de la UNESCO. En conseqüència, les colles, quan prenguem 
decisions, també haurem de tenir en compte els punts de vista d’aquestes persones 
que s’identifiquen amb el que fem i amb els valors que representem. D’altra manera, 
podríem posar en risc, per qüestions circumstancials, la consideració que tant ens ha 
costat de guanyar.  



 

 
Caracterització del fet casteller i dels seus valors  
 
Els castells constitueixen una activitat col·lectiva que es desenvolupa en un espai 
públic a través de l’esforç coordinat d’un conjunt de persones organitzades en el si 
d’una colla castellera, abillades amb vestits identificadors, les quals enlairen, al so 
d’una música tradicional coneguda com el toc de castell, unes construccions humanes 
de característiques predeterminades, que requereixen habilitat pràctica i preparació, i 
que serveixen per expressar una aspiració col·lectiva materialitzada en un ambient 
festiu i promouen una comunió basada en uns sentiments compartits pels castellers i 
el públic present a l’actuació.  
 
Les colles castelleres facilitem un tipus de lleure no consumista comú a les 
manifestacions de la cultura popular d’arrel tradicional de Catalunya. Pertànyer a una 
colla castellera propicia la participació directa i activa en la festa, i ofereix una 
alternativa a altres propostes de lleure contemporànies que únicament ofereixen un 
paper de mers espectadors/consumidors.  
 
Les colles castellers som obertes i inclusives, i desenvolupem una activitat on tothom 
és necessari perquè tothom hi pot aportar alguna cosa sense que es doni cap tipus de 
diferenciació per raó de gènere, edat, condició social, raça, origen i creences 
polítiques i religioses. Per tot plegat, les colles castelleres constituïm espais de 
convivència i comunicació plural i intergeneracional, oferim una oportunitat única per 
al lleure familiar i fomentem relacions interpersonals de gran valor formatiu, sobretot 
per als més petits.  
 
Les colles castellers hem esdevingut espais de solidaritat, cohesió social i integració, 
especialment de persones nouvingudes, a les quals oferim la possibilitat de relacionar-
se, comprendre millor els trets propis i els costums de la societat catalana i participar 
activament en el manteniment d’una activitat vinculada a la cultura popular i tradicional 
del nostre país. D’aquesta manera, l’activitat castellera reforça l’arrelament dels 
castellers i dels afeccionats al fet casteller a un país amb unes tradicions i unes 
maneres de fer pròpies.  
 
Les colles castelleres fomentem un model associatiu obert, participatiu i democràtic, 
que es fonamenta en la lliure pertinença al col·lectiu, la renovació freqüent dels seus 
components, la lliure elecció dels seus dirigents, la permanent necessitat del suport 
col·lectiu a aquests dirigents per al desenvolupament de la seva acció, la necessitat 
d’implicació de tot el col·lectiu per a l’assoliment dels objectius fixats i l’obertura a 
noves idees i maneres de fer per facilitar la progressió de les respectives colles. 
D’aquesta manera, les colles castelleres tenim la voluntat de reforçar un model 
democràtic de la nostra societat fonamentat en la formació de persones compromeses 
activament en l’avenir col·lectiu. 
 
Les colles castelleres, a través de la convivència i de les fites col·lectives, possibilitem 
l’establiment d’un lligam personal de lleialtat i identificació del casteller envers la seva 
colla, que va més enllà dels efímers moments de triomf o de crisi, amb la particularitat 
que aquests últims són vistos, en la majoria de casos, com una oportunitat per 
superar-se a través de la intensificació del treball.  



 

 
El fet casteller, per la seva pròpia naturalesa, treballa i desenvolupa un ventall 
amplíssim de valors, que es fa molt difícil de trobar aplegats en una sola activitat 
associativa. Entre aquests valors cal assenyalar:  
 
- el treball en equip,  
- les relacions interpersonals,  
- el compromís personal envers la resta del col·lectiu,  
- la tolerància i el respecte a la diferència  
- la solidaritat personal i també col·lectiva, més enllà de l’activitat castellera,  
- l’autoestima i la confiança envers els companys,  
- la capacitat de comunicar-se,  
- la importància de l’esforç personal per assolir un objectiu,  
- el treball ben fet,  
- l’esperit de superació,  
- la lliure acceptació de la tasca assignada i l’autodisciplina, i  
- la importància de les fites col·lectives, perquè en els castells no hi ha resultat ni 
avaluació individual, i pel fet de ser una activitat on tothom és necessari però ningú és 
imprescindible.  
 
En definitiva, les colles castelleres promovem el civisme, principalment perquè 
fomentem i posem de manifest un conjunt de valors humans que haurien de ser 
fonamentals en la nostra societat. Tots aquests valors tenen un alt contingut 
pedagògic, especialment per a la canalla, ja que els més petits es troben en un 
moment clau per a la seva formació com a persones i com a ciutadans. Així doncs, 
considerem que l’activitat castellera és un bon exemple dels resultats positius que té 
l’aplicació pràctica de molts d’aquests valors no només per aquells que hi participem 
activament, sinó per a tothom que té l’oportunitat de veure i de conèixer el treball que 
desenvolupem.  
 
Les colles castelleres ens comprometem amb els nostres castellers i la nostra societat  
Les colles castelleres estem compromeses amb els nostres castellers, no tan sols 
vetllant per l’observança dels valors que ens són propis, sinó també adoptant i cercant 
continuadament mesures per a la millora de la seguretat activa i passiva que 
minimitzin el risc de l’activitat castellera.  
 
Les colles castelleres estem decidides a mantenir i a desenvolupar els vincles 
d’identificació amb el municipi o el barri on ens trobem arrelades, portant amb orgull i 
responsabilitat el seu nom, projectant la seva imatge i el seu caràcter arreu, 
dinamitzant el teixit social i associatiu del seu entorn, i integrant-nos en la seva tradició 
festiva.  
 
Les colles castelleres, conscients que la rivalitat és una realitat que ha contribuït al 
desenvolupament del fet casteller, manifestem també que això no ha de ser un 
obstacle perquè les nostres relacions es regeixin pels principis del respecte mutu, la 
cordialitat, la solidaritat i la cooperació. Amb l’objectiu de mantenir la bona imatge del 
fet casteller i de continuar preservant aquesta tradició, les colles castelleres ens 
comprometem a seguir col·laborant a nivell institucional en totes aquelles qüestions 
que són d’interès comú.  



 

 
Les colles castelleres considerem necessari mantenir i potenciar una bona entesa i 
col·laboració amb el conjunt d’agrupacions que treballen en l’àmbit de la cultura 
popular i tradicional catalana, de manera que permeti potenciar-nos mútuament en el 
marc de la festa i enfortir el conjunt de les manifestacions que formen aquesta realitat.  
Les colles castelleres, conscients que els castells ja no són patrimoni exclusiu de les 
colles, sinó que són símbol del país i aglutinadors de tota una sèrie de valors 
universals reconeguts per l’UNESCO, declarem la nostra voluntat inequívoca de 
seguir treballant responsablement de manera individual i col·lectiva en el manteniment 
i desenvolupament d’aquesta manifestació de la nostra cultura popular d’arrel 
tradicional, així com dels valors propis que la sustenten i del seu caràcter simbòlic:  
 
-  adoptant les decisions necessàries per garantir el respecte i el desenvolupament 

dels valors propis del fet casteller;  
-  difonent la seva realitat i la seva història, els valors que atresoren i els trets 

específics que fan dels castells una activitat singular i diferenciada;  
-  assajant de manera metòdica i rigorosa, i adoptant en tot moment les decisions 

que permetin garantir la seguretat dels nostres castellers; és a dir, reflectint el 
tarannà responsable i assenyat del fet casteller;  

-  estant oberts a aquelles innovacions que permetin reforçar i desenvolupar 
l’activitat castellera, vetllant en tot moment per la preservació dels valors abans 
esmentats;  

-  procurant adaptar les nostres actuacions als hàbits del públic i a les singularitats 
de les diferents festes;  

-  reafirmant el compromís d’actuació conjunta de les colles en la recerca i l’adopció 
de mesures en matèria de seguretat;  

-  garantint l’amateurisme del casteller;  
-  assegurant el manteniment de les colles amb una gestió responsable i sostenible; 

cercant fórmules de finançament que no ofereixin una imatge mercantil de les 
colles, que no desvirtuïn el caràcter simbòlic del fet casteller i que no afectin la 
seva participació en les activitats festives tradicionals que li són pròpies;  

-  oferint una imatge de col·lectiu cohesionat, que treballa conjuntament en la 
defensa del valor simbòlic del fet casteller i en el manteniment d’aquesta 
manifestació.  

 
(Document aprovat per l’assemblea de la CCCC el 24 de març de 2012) 
_____________________________________________________________________ 
 
 
ALCALDESSA 
 
Senyora Riba. 
 
MARIJÓ RIBA 
 
Gràcies, alcaldesa.  Bon vespre.  Canviem el to de les mocions.  Aquesta 
moció pretén que aquest Ple municipal aprovi l’adhesió al document que ha 
presentat la Coordinadora de Colles Castelleres de Catalunya sobre els valors 



 

socials del fet casteller.  Valors que són molts i, entre d’altres, cal destacar el 
treball col·lectiu i la cooperació, el respecte mutu, la cohesió, la integració 
social, la solidaritat, el compromís, l’esperit de superació, etc. 
 
També voldria destacar que l’activitat castellera crea un gran espai de 
socialització, on la intergeneracionalitat es converteix en una eina important per 
la cohesió social.  Entenem que l’adhesió a aquest document és un acte també 
de responsabilitat política per tal de deixar constància de la importància i de la 
transcendència d’aquesta activitat cultural no consumista, tal com diu el 
document de la Coordinadora, i els seus valors socials, i que això ha de servir 
per adquirir també un compromís públic, un compromís municipal públic en 
aquest cas de treballar per al seu manteniment i també per assumir la 
responsabilitat de preservar el que ha acabat sent patrimoni cultural immaterial 
de la humanitat, i a més a més d’identitat col·lectiva a la societat a la qual 
pertanyem. 
 
Crec que per tot això us podem demanar l’adhesió a aquest document.  I 
també voldria aprofitar en aquests moments per felicitar a la colla de casa 
nostra, la colla de la ciutat, els Bordegassos, pel seu 40è aniversari, per tots 
aquests èxits que estan aconseguint darrerament i també per aquests èxits del 
fet casteller, del món casteller, aquestes cotes, aquests rècords que s’estan 
superant i que en aquests últims dies estem vivint tots en aquestes jornades 
castelleres de les que podem gaudir. 
 
Per tot això demanem l’adhesió d’aquest Ple municipal, doncs, al document 
que ens ha presentat la Coordinadora Castellera de Catalunya.  Gràcies. 
 
ALCALDESSA 
 
Molt bé, gràcies senyora Riba.  Paraules?  Senyor Claver. 
 
MANEL CLAVER 
 
Gràcies, senyora alcaldessa.  Bé, per adherir-nos plenament, no?, i en tot cas 
també felicitar per part del nostre grup municipal, el grup d’Iniciativa, els 
Bordegassos per la seva temporada.  Evidentment no hem fet un set de nou 
amb folre, ho fan al poble del costat, però evidentment han fet una gran 
temporada i els hem de felicitar i els felicitem. 
 
ALCALDESSA 
 
Tot arribarà senyor Claver, tot arribarà.  Aquí un vilafranquí que ens està mirant 
fa cara de dubte però ho pot tenir segur, eh?   
 



 

Més paraules?  Senyora Rius. 
 
MARTA RIUS 
 
Bé, donar ple suport a aquest manifest de la Coordinadora i que aquests valors 
que es tenen dins del món casteller, seria bo que s’estenessin a la resta de la 
societat.  I també felicitar, com no, a la colla de Vilanova. 
 
ALCALDESSA 
 
Molt bé, gràcies.  Sí, senyora Rodríguez. 
 
CARMEN MARÍA RODRÍGUEZ 
 
Per manifestar el nostre vot favorable a la moció i evidentment des del grup 
municipal popular volem felicitar la colla dels Bordegassos, la de Vilanova.  
Moltes gràcies.   
 
ALCALDESSA 
 
Gràcies.  Sí, senyor Carbonell. 
 
 
XAVIER CARBONELL 
 
Sí, per repetició, subscriure tot el que s’ha dit fins ara absolutament.  Gràcies. 
 
ALCALDESSA 
 
Gràcies.  Per tant, si no hi han més paraules passem a la votació.  Vots a favor 
de la moció?  S’aprova per unanimitat. 
 
 
 

PRECS 
 
 
ALCALDESSA 
 
No hi han preguntes presentades, hi haurien els precs.  Si hi han precs... 
Senyora Sánchez, ho farem per ordre habitual. 
 
 
 



 

IOLANDA SÁNCHEZ 
 
Bé, al passat Ple es va presentar una moció d’urgència que concretament 
doncs feia referència al tema de les 37 hores i mitja, i concretament al Decret 
que hi havia, en el que s’explicitava en aquell Decret doncs que s’aprovaven 
les 37 hores i mitja, que es feia cas evidentment al que deia el Decret del 
govern i que bàsicament doncs s’estipulava el còmput d’hora de 1.665 per al 
2013. 
 
Es va tenir la reunió, on estaven els representants sindicals del SFP, UGT i 
Comissions Obreres, i en aquella reunió es va manifestar clarament que cap 
de les forces sindicals d’aquest Ajuntament estava d’acord en què hi hagués el 
còmput d’hora de 1.665 i que estés reflectit en el Decret.  En aquella reunió 
vaig... es va demanar al regidor d’Hisenda que replantegés derogar aquest 
Decret amb un nou Decret que exclusivament doncs fes cas al que actualment 
diu el Decret del govern de l’Estat, i per tant el tema de les 37 hores i mitja.  Va 
dir que no es replantejaria aquest Decret i en tot cas faig el prec en aquest 
sentit que el govern valori i torni a plantejar-se la derogació d’aquest Decret, i 
concretament pel que fa al còmput de les 1.665 hores. 
 
ALCALDESSA 
 
Molt bé.  Gràcies, senyora Sánchez.  Senyor Arrufat. 
 
QUIM ARRUFAT 
 
Dos precs.  El primer amb relació a... bueno, també als treballadors municipals, 
en aquest cas... bueno, tots dos van relacionats amb treballadors municipals, 
però per diferents raons.  El primer prec és que, d’acord amb la retirada de la 
paga extra de Nadal de tots els treballadors, preguem també que l’Ajuntament 
faci el mateix, el govern, i es quedi sense paga de Nadal, en solidaritat. 
 
I el segon prec va amb relació al servei de Consergeria, que sabem que 
n’estan al cas, però preguem que realment facin un plantejament també 
d’empresa i de... nosaltres lamentem que una altra vegada s’optés per la via 
privada per obrir serveis públics, però en tot cas ara n’estan patint les 
conseqüències òbviament els treballadors, i s’hi posi remei d’alguna forma o 
s’estigui a sobre perquè l’empresa no abusi dels treballadors. 
 
ALCALDESSA 
 
D’acord.  Senyora Rodríguez.  No contestem perquè no es poden contestar els 
precs, eh? 
 



 

CARMEN MARÍA RODRÍGUEZ 
 
Sí, només un prec.  Hi ha un polígon... jo crec que li vaig comentar en privat a 
la regidora de Serveis Viaris, d’un taller important –no diré la marca, però jo 
crec que sí se’n recorda la senyora García- de que no tenien el servei de 
brosses, els contenidors a prop... que tenien que anar... passar un quilòmetre i 
mig per poder llençar la brossa.  No sé si se’n recorda.  Només manifestar-li, 
no diré on... després en privat potser ja li diré on és.  Només manifestar-li de 
que el malestar d’aquest negoci i d’altres negocis que es troben a la zona, 
doncs que hi han darrere de la ronda d’Europa, per poder llençar la brossa i 
com ells també paguen el tribut de brosses, pues la seva queixa li manifesto 
amb aquest prec.  Moltes gràcies. 
 
ALCALDESSA 
 
D’acord.  Senyor Elena. 
 
JOAN IGNASI ELENA 
 
Sí, tres precs, confio que ràpids.  Un respecte lo de les 37 hores i mitja, 
permeti’m, perquè vam presentar la moció i la vam retirar, o només vam 
mantenir un punt perquè entre altres coses se’ns va afirmar per part del regidor 
que tots els grups sindicals estaven d’acord.  I sembla ser que no és veritat, 
que no n’hi ha cap d’acord, i home, en fi, jo prego que li comuniquin al regidor 
que trasladi en el Ple municipal coses que siguin certes, perquè sinó es prenen 
decisions, un pren decisions respecte la retirada de mocions en base a una 
informació que confien que és certa i que després resulta que a la reunió 
acaba no sent-ho. 
 
L’altre és un tema que ens han vingut alguns ciutadans amb relació a una 
polèmica sobre com s’adjudiquen les concessions per poder fer... vendre 
castanyes.   Que és un tema que està... que saben que hi ha una polèmica 
perquè qui ha estat l’hereu d’aquesta... tota la vida, sembla que té alguna 
dificultat o algun avís de que els següents anys pot tenir una dificultat, i alhora 
–en tot cas un avís o així ho expresa- i alhora s’ha instal·lat una nova a la 
rambla de la ciutat, que a més a més és una empresa i és una empresa de fora 
de la ciutat, de fora del país inclús.  I no sabem quin és el criteri pel qual doncs 
s’ha donat el permís en aquesta empresa.  Molt probablement molts vilanovins 
haurien volgut probablement tenir aquest servei i tenir-lo a la rambla Principal i 
fins la mes de gener.  En aquest sentit pregaríem que se’ns informés a la 
Comisió Informativa sobre el particular. 
 
I finalment pregaríem que unes preguntes que vam fer el dia 9 de setembre 
se’ns contestessin.  N’hi ha de vàries coses, però molt especialment unes 



 

vinculades a temes de dependència, consorci, serveis socials, no, temes de 
salut més aviat.  N’hi havien d’altres, alguna d’hisenda, però sobretot crec que 
eren aquestes. 
 
ALCALDESSA 
 
Senyor Carbonell. 
 
XAVIER CARBONELL 
 
Sí.  Avui mateix hem tingut coneixement que diguem-ne una vella tradició en 
aquest Ajuntament, que era pactar entre els diferents grups municipals o partits 
polítics més concretament, la qüestió de les banderoles -no sé exactament a 
qui mirar i faré una cosa, els miraré a tots-, diguem-ne, enguany no es fa i es 
trasllada la història a la Junta Electoral.  Això és així i en dreta llei diguem-ne 
finalment no... és a dir, el pacte que es feia en aquest Ajuntament o la reunió 
que es produïa, diguem-ne, no és d’obligat compliment, era un fair play, era 
una mesura diguem-ne que ens havíem dotat aquest Ajuntament fa molts anys 
per una qüestió pràctica.  No és per entrar en polèmiques, diguem-ne, mirem-
ho i si s’ha pres aquesta decisió de no reunir-nos, home, per a aquestes 
eleccions potser no prendrem mal perquè ens sembla que els pressupostos de 
tots plegats estan més aviat minvats, diguem-ne, per la qüestió de la publicitat, 
però home, tenia un sentit aquesta reunió, sense allò... segur que sin acritud.  
Només és perquè mirem-ho i una mica saber que si s’ha pres la decisió de no 
reeditar aquestes reunions, de sorteig de banderoles, de fanals concretament, 
doncs home, saber una mica per què, perquè coi, és d’aquelles coses que no 
suscitaven cap mena de polèmica, la gent venia fins i tot gustosa a les 
reunions. 
 
ALCALDESSA 
 
Senyor Carbonell, no puc contestar-li, però comparteixo el que exposa i així ho 
mirarem. 
 
GERARD LLOBET 
 
Sí, el prec a la regidora de Serveis Viaris.  En dues Comisions Informatives 
hem demanat una qüestió en relació amb un pas de vianants al carrer Pare 
Garí que no se’ns ha contestat.  Demanem en algun sentit doncs que en la 
propera Comisió es prengui nota d’aquesta qüestió, d’una petició que havíem 
tingut d’uns veïns al carrer Pare Garí per poder instal·lar un pas de peatons.  
Gràcies. 
 
 



 

ALCALDESSA 
 
Un prec?  Senyor Figueras. 
 
GERARD FIGUERAS 
 
De forma excepcional, alcaldesa, si em permetrà faré un prec en forma de 
convit.  Aquest cap de setmana hi haurà un esdeveniment important a la ciutat, 
en la que molta de la societat civil hi ha treballat intensament i també totes les 
regidories de la Casa, i des del govern els convidem a que puguin gaudir-ne, 
que puguin gaudir de la Fira de Novembre d’enguany amb tota la màxima 
plenitud.  
 
ALCALDESSA 
 
Molt bé, gràcies.  Per tant, aixequem aquesta sessió.  Gràcies a tots. 
 
 
Complert l’objecte de la convocatòria, s’aixeca la sessió a les 22.10 hores, de 
la qual s’estén la present acta que firma la presidenta amb mi, el secretari 
general. 
 


