
 
 
 

 
AJUNTAMENT DE 

VILANOVA I LA GELTRÚ 
 
 

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L'AJUNTAMENT  
DEL DIA 2 DE NOVEMBRE DE 2009 

 
 
Acta núm. 13 
 
A Vilanova i la Geltrú, quan són les 18 hores del dia 2 de novembre de 2009, 
sota la presidència del senyor alcalde, JOAN IGNASI ELENA I GARCÍA, es 
reuneixen al saló de sessions de la Casa de la Vila les persones següents: 
 

ENCARNA GRIFELL I MARTÍN 
JUAN LUIS RUIZ LÓPEZ 
MÍRIAM ESPINÀS I RIERA 
JOAN MARTORELL I MASÓ 
ALBERT SANABRA I GUILLAMON 
PALMIRA ARCARONS I OFERIL 
ISABEL PLA I GONZÁLEZ 
XAVIER CARBONELL I CIRAUQUI 
SALVADOR BECERRA VILLA 
NEUS LLOVERAS I MASSANA 
GLÒRIA GARCÍA I PRIETO 
ARIADNA LLORENS I GARCÍA 
PURIFICACIÓ SANTAMARÍA IZQUIERDO 
GERARD MARTÍ FIGUERAS I ALBÀ 
ISABEL LLANAS I SÀNCHEZ 
JOSEP IBARS I MESTRE 
FRANCESC XAVIER SÁNCHEZ I VERA 
SANTIAGO RODRÍGUEZ SERRA 
ÓSCAR CARRETERO ARIZA 
IOLANDA SÁNCHEZ ALCARAZ 
XAVIER OLLER BONDIA 
JOSEP TOMÀS ÁLVARO I JUNCOSA 
JOAQUIM ARRUFAT IBÁÑEZ 
 
SECRETARI ACCTAL. 
JOSEP GOMARIZ MESEGUER 
 
INTERVENTOR 
CÈSAR RODRÍGUEZ SOLÀ 

 
per efectuar una sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament en primera 
convocatòria. 
 
El Sr. JOSEP LLUÍS VIDAL I PIQUÉ no assisteix. 
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A continuació es tracten els punts de l’ordre del dia, els quals són els següents: 
 
    1. Aprovació, si s’escau, de l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària del 

dia 5 d’octubre de 2009. 
 
 ALCALDIA-PRESIDÈNCIA 
 
    2. Renúncia al càrrec de regidor del senyor JOSEP LLUÍS VIDAL I PIQUÉ. 
 
 ECONÒMICA I ORGANITZACIÓ INTERNA 
 
    3. Aprovació inicial del Reglament regulador del registre de documents de 

l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. 
    4. Ratificació de l’acord de la Junta de Govern Local de 27 d’octubre de 

2009, d’adjudicació provisional del contracte de la gestió integrada del 
servei públic de neteja viària i recollida dels residus del municipi de 
Vilanova i la Geltrú. 

 
 MOCIONS 
 
    5. Moció vers els drets de l’infant. 
    6. Moció contra la violència vers les dones. 
    7. Moció del PP de suport als emprenedors. 
    8. Moció del PP en contra de la pujada dels impostos prevista en els 

pressupostos generals de l’Estat per al 2010. 
    9. Moció del PP sobre les emissions en directe de les sessions plenàries a 

Canal Blau. 
  10. Moció de CiU sobre la instal·lació d’emissors de senyals acústics als 

creuaments de vianants regulats amb semàfors per a persones amb visió 
reduïda. 

  11. Moció de CiU sobre l’augment de dos punts de l’IVA. 
  12. Moció de CiU sobre l’estat de la plaça de Soler i Carbonell. 
  13. Moció de la CUP per a la instal·lació de cartelleres públiques a les places i 

carrers de la ciutat. 
  14. Moció de suport a la convocatòria d’una consulta sobre la independència 

de la nació catalana a Vilanova i la Geltrú. 
  15. Moció amb motiu del centenari de l’afusellament de Francesc Ferrer i 

Guàrdia. 
 
 PREGUNTES ORALS 
 
  16. Pregunta del grup municipal del PP sobre l’Escola d’Adults Teresa Mañé. 
 
 PRECS 
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  1. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ESBORRANY DE L’ACTA DE LA 

SESSIÓ ORDINÀRIA DEL DIA 5 D’OCTUBRE DE 2009.
 
ALCALDE 
 
Molt bé, doncs, comencem la sessió ordinària del Ple.  El primer punt és, si no 
hi ha cap qüestió, l’aprovació de l’acta.   
 
L’esborrany de l’acta de la sessió plenària de 5 d’octubre de 2009 s’aprova per 
unanimitat dels presents. 
 

  2. ALCALDIA-PRESIDÈNCIA. RENÚNCIA AL CÀRREC DE REGIDOR 
DEL SENYOR JOSEP LLUÍS VIDAL I PIQUÉ.
 

ALCALDE 
 
I passem, per tant, al punt número dos, que és la renúncia del càrrec del 
senyor, del regidor senyor Josep Lluís Vidal i Piqué. 
 
El secretari llegeix la part dispositiva de la proposta: 
 
Vist l’escrit presentat pel Sr. JOSEP LLUÍS VIDAL I PIQUÉ, pel qual renuncia 
al seu càrrec de regidor d’aquest Ajuntament. 
 
Es proposa al Ple de l’Ajuntament: 
 
“PRIMER. Fer efectiva la renúncia al càrrec de regidor del Sr. JOSEP LLUÍS 
VIDAL I PIQUÉ, i donar-se la Corporació per assabentada de l’existència de la 
corresponent vacant de regidor/a, declarant-la a la Junta Electoral Central, a 
l’efecte de procedir a la seva substitució, segons l’article 182 de la Llei 
Orgànica del règim electoral general. 
 
SEGON. Manifestar, segons estableix l’apartat primer de la instrucció de 19 de 
juliol de 1991, que la persona a la qual correspon cobrir la vacant, al parer de 
la Corporació, és el Sr. FRANCESC XAVIER ESQUIU I ROVIRA. 
 
TERCER. Una vegada rebuda la credencial acreditativa de la condició d’electe 
a favor del Sr. FRANCESC XAVIER ESQUIU I ROVIRA, serà tramesa per la 
Corporació a l’interessat, als efectes establerts a la normativa de règim local.” 
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ALCALDE 
 
Alguna paraula? Bé, en tot cas, manifestar en nom de la Corporació 
l’agraïment per tots els anys de treball al servei de la ciutat, tant des del 
govern, amb diferents responsabilitats que ha tingut el Josep, com des de 
l’oposició, també durant uns quants anys.  I en tot cas, trasladar aquest 
agraïment en nom de la Corporació i el meu personal d’amistat i de 
reconeixement d’aquesta feina. 
 
La proposta s’aprova per unanimitat dels presents. 
 

  3. ECONÒMICA I ORGANITZACIÓ INTERNA. APROVACIÓ INICIAL 
DEL REGLAMENT REGULADOR DEL REGISTRE DE 
DOCUMENTS DE L’AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ. 
 

ALCALDE 
 
El tres, que és l’aprovació inicial del Reglament regulador del Registre de 
Documents de l’Ajuntament. 
 
El secretari llegeix la part dispositiva de la proposta següent: 
 
D’acord amb allò que es preveu en els articles 38 de la Llei 30/1992 de Règim 
Local i del Procediment Administratiu Comú, modificada per la Llei 4/1999, així 
com en els articles 151 i següents del Reglament d’Organització i 
Funcionament de les Entitats locals, a totes les entitats locals hi haurà un 
registre per a que consti amb claredat l’entrada dels documents que es rebin i 
la sortida dels que hagin estat despatxats definitivament.   
 
En aquest sentit, , el nou Reglament Regulador del Registre de documents de 
l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú,així com el seu Procediment: Alta anotació 
al Registre General d’entrada – sortida de Vilanova i la Geltrú,  constitueixen 
una eina bàsica per a l’organització i funcionament del Registre General de la 
corporació, i per que els ciutadans i ciutadanes puguin exercir amb la màxima 
eficàcia els drets reconeguts a l’article 35 de la Llei 30/1992 de Règim Local i 
del Procediment Administratiu Comú, modificada per la Llei 4/1999.  
 
L’objecte del Procediment és registrar tota la documentació que es presenta a 
l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú de manera presencial, per correu electrònic 
amb firma digital, per correu ordinari o fax, amb els requeriments que es 
determinen. 
 
Així doncs, aquest Ple de l’Ajuntament, a proposta de l’àrea Econòmica i 
d’organització interna, pren el següent:  
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ACORD 
 
“PRIMER. Aprovar inicialment el Reglament Regulador del Registre de 
documents de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú., que consta de dos Títols, 
dos capítols,quatre disposicions addicionals, i una disposició final,  l’original del 
qual consta en aquest expedient.  
 
SEGON. Sotmetre aquest acord a informació pública i audiència dels 
interessats durant un termini de 30 dies, mitjançant la seva publicació en el 
Butlletí Oficial de la Província, Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, 
Tauler d’edictes i en un dels mitjans de comunicació escrita diària, i s’entendrà 
definitivament aprovat si no s’han presentat reclamacions o suggeriments dins 
l’esmentat termini d’informació pública i audiència dels interessats.  
 
TERCER. Procedir a la publicació íntegra de l’esmentat Reglament Regulador 
després d’haver acomplert tots els condicionaments anteriors, i trametre en el 
termini de 15 dies l’acord d’aprovació definitiu a l’Administració de l’Estat i la 
Generalitat de Catalunya. 
 
QUART. Aprovar el Procediment: alta anotació al Registre General d’entrada – 
Sortida de Vilanova i la Geltrú.” 
 
 

REGLAMENT REGULADOR DEL REGISTRE DE DOCUMENTS DE 
L’AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ 

 
 

TÌTOL PRELIMINAR 
 

CAPÍTOL I 
 
Disposicions generals 
 
Article 1. Funcions
 
El registre general de l’Ajuntament té com a funció acreditar l’entrada i recepció dels 
documents que es presenten, així com la sortida de tots els escrits i notificacions que 
emanen de l’administració municipal, de conformitat amb allò que disposen els articles 
38 de la Llei de Règim Jurídic i del Procediment Administratiu Comú i 151 i següents 
del Reglament d’Organització i Funcionament de les Entitats Locals. 
 
Article 2. Organització del registre  
 
El registre general s’organitza en base a un Registre General, amb els seus registres 
auxiliars i els registres telemàtics que puguin crear-se, de forma coordinada, 
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interconnectada i integrada informàticament, de conformitat amb la normativa que els 
regula i amb aquest reglament. 
 
Article 3. Registres auxiliars  
 
1.  Els registres auxiliars s’integraran en les unitats orgàniques corresponents de 

l’Ajuntament, per raons d’eficàcia administrativa, amb caràcter d’auxiliars del 
Registre General de documents, al que hauran de comunicar cada anotació que 
realitzin. En aquest registrament només es podrà registrar d’entrada escrits, 
sol·licituds i comunicacions relacionades amb l’àrea, competència o servei del qual 
depenen. 

 
2.  Els registres auxiliars de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú són els enumerats en 

la disposició addicional primera d’aquest Reglament. 
 
3.  Podran crear-se altres registres auxiliars per acord plenari, de conformitat amb el 

que disposen els articles 38 i següents de la LRJPAC. L’acord de creació d’un 
registre serà executiu des de la data de la seva adopció i es publicarà en el Butlletí 
Oficial de la Província mitjançant l’edicte corresponent. 

 
Article 4. Mitjans de presentació de documents  
 
Fins que no entri en funcionament el registre telemàtic els escrits i sol·licituds adreçats 
a l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú s’hauran de presentar en format paper. 

   
TÍTOL II 

 
DEL REGISTRE GENERAL DE DOCUMENTS 

 
CAPÌTOL I 

 
Funcionament de les oficines de registre
 
Article 5. Horaris de funcionament  
 
1.  Les oficines del Registre General  i els seus registres auxiliars estaran obertes al 

públic els dies hàbils, durant l’horari següent: 
  

Registre General: situat a les dependències de l’Ajuntament: Plaça de la Vila , 8. 
 
Horari general:  
De setembre a juny 
De dilluns a divendres de 8 a 19 h 
Dissabtes de 10 a 13  h. 
 
Juliol 
De dilluns a dijous de 8 a 17 h 
Divendres de 8 a 15 h 
Dissabtes de 10 a 13  h. 
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Agost 
De dilluns a divendres de 8 a 15 h. 
Dissabtes de 10 a 13  h. 
 
Nadal 2009: del 21 de desembre al 5 de gener 2010 de 8 a 15 hores 
Nadal 2010: del 20 de desembre al 7 de gener 2011 de 8 a 15 hores 
 
Setmana Santa 2010: 29, 30 i 31 de març de 8 a 15 h. 1 d’abril de 9 a 14 h. 3 
d’abril de 9 a 13 h. 
 
Dies amb horari especial : Horari de 9 a 14 hores (conveni Ajuntament) 
7, 24 i 31 de desembre 2009,  Previsió 2010: 1 d’abril, 11 d’octubre, 7, 24 i 31 de 
desembre  
   
Dies festius locals 2010, i per tant inhàbils: 15 de febrer i 5 d’agost 
  
Registres auxiliars: 

 
- D’obres majors, urbanístiques i activitats (en aquest cas únicament quan es tracti 

de canvi de nom). Ubicat  al carrer de Josep Llanza, núm. 1-7. 
- De Serveis Socials ubicat al carrer del Marquesat de Marianao, núm. 2. De 

dilluns a divendres de 2/4 de 10 a 14 hores. 
 

Fora dels horaris establerts per al funcionament dels registres auxiliars, les 
persones interessades podran presentar les peticions i la documentació dins 
l’horari establert pel funcionament del Registre Central. 
 
Aquest règim horari podrà ésser modificat mitjançant resolució que serà objecte de 
publicació al Butlletí Oficial de la Província. 
 
A les oficines de registre hi haurà sempre en un lloc ben visible un rètol en el que 
s’informi als ciutadans dels seus horaris d’obertura i atenció al públic, a efectes del 
Registre. Aquesta informació haurà de constar igualment a la web municipal. 
 

Article 6. Funcions del registre  
 
1.  Els escrits que els ciutadans presentin a les oficines del Registre General de 

l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú  i que vagin adreçats a d’altres administracions 
públiques, s’entendran vàlidament presentats  als efectes de còmputs de terminis  
sempre que l’Ajuntament hagi subscrit el corresponent conveni de col·laboració, de 
conformitat amb allò que disposa l’article 38.4 de la LRJPAC. 

 
2.  El personal de les oficines de registre central informarà als ciutadans de quines 

son les administracions públiques amb les quals l’Ajuntament de Vilanova i la 
Geltrú ha subscrit un conveni de col·laboració. 

 
3.  Les oficines de registre central, desenvolupen les funcions següents: 
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a) La recepció de sol·licituds, escrits i comunicacions dirigits a qualsevol òrgan o 
entitat de l’Ajuntament, o qualsevol dels organismes i entitats previstos a 
l’article 8 d’aquest Reglament amb els que s’hagi subscrit conveni a l’efecte. 

b)  L’expedició de rebuts de la presentació de sol·licituds, escrits i comunicacions. 
c) Anotació dels assentaments d’entrada o sortida de les sol·licituds, escrits i 

comunicacions, de conformitat amb el que disposen els apartats 2 i 3 de 
l’article 38 de la Llei 30/1992, LRJPAC. 

d) La remissió de sol·licituds, escrits i comunicacions a les persones, òrgans o 
unitats destinataris, d’acord amb el que disposa l’apartat 2 de la LRJPAC. 

e) L’expedició de còpies segellades dels documents originals que els ciutadans 
hagin aportat amb una sol·licitud, escrit o comunicació així com el registre 
d’aquesta expedició. En el cas d’expedients complexos, es podrà remetre al 
servei competent per a segellar les còpies de la documentació 
complementària. 

 f) La realització de confrontacions i l’expedició de còpies compulsades de 
documents originals aportats pels interessats en els termes previstos a la 
secció segona d’aquest Reglament. 

 g)  Qualsevol altre que se li atribueixi legalment o reglamentàriament. 
 h)  La de coordinació amb els registres auxiliars. 
  i) El superior criteri en cas de discrepàncies o dubtes sobre la recepció o 

remissió de sol·licituds, escrits i comunicacions. 
  j) La de constància i certificació en supòsits de litigi. 
 k)  El superior criteri en matèria de codificació. 

 
4.  Les oficines dels registres auxiliars desenvoluparan les funcions senyalades en el 

apartat b), e) i f), anteriors i, a més:  
 

a)  La recepció i registre d’anotació d’assentaments d’entrada de sol·licituds, 
escrits i comunicacions relacionades amb l’àrea, competència o servei, pròpia 
del Registre Auxiliar, segons es determina a l’art. 5. 

b) La remissió d’escrits i comunicacions a les unitats administratives que 
depenguin del registre auxiliar. 

 
5.  S’estableix la delegació de firma, d’acord amb els principis d’eficàcia i celeritat, per 

part de la Secretaria municipal, als diferents responsables de les unitats de 
Registre General i auxiliars. En concret, pel que fa a la confrontació de documents 
prèvia a la presentació d’originals per a la seva inclusió en un expedient de 
competència municipal. 

 
CAPÍTOL II 

 
PRESENTACIÓ D’ESCRITS I SOL·LICITUDS 

 
Secció primera 

Disposicions generals
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Article 7. Lloc de presentació  
 
Els ciutadans podran presentar les sol·licituds, escrits i documents adreçats a 
l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú directament en el Registre General o en els 
auxiliars, d’acord amb el que disposa aquest Reglament. Es podran presentar també 
a: 
 
- Les oficines de Correus, en la forma establerta reglamentàriament. 
- Les representacions diplomàtiques o oficines consulars d’Espanya a l’estranger. 
- Les oficines de registre dels òrgans que pertanyin a altres entitats locals, amb les 

quals l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, hagi subscrit el corresponent conveni de 
col·laboració. 

 
Article 8. Dades i requisits dels escrits i sol·licituds 
 
1.  Les sol·licituds presentades pels ciutadans al registre de l’Ajuntament hauran 

d’incloure les dades a que fa referència l’article 70 de la LRJPAC, a més de les 
que puguin ser requerides per la normativa concreta reguladora del procediment o 
tràmit que es tracti. 

 
2.  Si la sol·licitud o document que es presenta al registre no compleix els requisits 

demanats, per manca de dades o dels documents necessaris, es considerarà que 
opera allò que reglamentàriament estableix l’article 71 de LRJPAC, pel que fa a 
l’esmena i millora de la sol·licitud. 

 
3.  L’Ajuntament establirà models i sistemes normalitzats de sol·licituds. Els models 

estaran a disposició dels interessats a les oficines del registre. 
 
4.  Es consideraran susceptibles de ser incorporats al registre i, per tant registrables, 

els models oficials confeccionats per l’Ajuntament, documents de sol·licitud, escrits 
i comunicacions que sota la forma d’ofici, carta o telegrama, es presentin 
personalment, tingui entrada per correu o qualsevol dels mitjans legalment 
previstos, sempre que estiguin directament subscrits per persona degudament 
identificada i que no sigui fotocòpia de document o facsímil. No caldrà registrar la 
correspondència interna i de intercomunicació entre les diferents unitats. Tampoc 
es registraran els documents de propaganda, encara que continguin especificada 
una destinació, ni els escrits anònims. 

 
5.  Malgrat que el mitjà anomenat Fax, no compleix totalment els criteris establerts a 

l’article 38 de la LRJPAC, en l’apartat incorporat per la Llei 24/2001, de 27 de 
desembre de mesures fiscals, administratives i de l’ordre social, els documents 
tramesos mitjançant fax, es registraran el dia que arribin a l’Ajuntament, però la 
seva eficàcia restarà condicionada al lliurament del document original en el termini 
de 10 dies previ requeriment de subsanació. Els correus electrònics sense 
signatura digital no seran registrats, contestant a l’emissor d’aquesta 
circumstància, fent-li saber la necessitat de presentar l’escrit per qualsevol mitjà 
legalment establert. 
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Article 9. Documentació complementària  
 
1.  L’existència de models normalitzats de sol·licituds no impedeix que els ciutadans 

puguin afegir-hi elements complementaris que considerin d’interès per completar o 
precisar el seu contingut. Aquests elements hauran d’ésser tinguts en compte per 
l’administració municipal. La documentació complementària haurà d’estar 
breument relacionada a l’escrit de presentació.  

 
2.  El personal de l’oficina de registre comprovarà que a la sol·licitud s’acompanyen 

els documents que s’hi relacionen. En el cas d’observar alguna discrepància entre 
els documents que s’enumeren a la sol·licitud i els realment adjunts, es farà 
constar per diligència que quedarà incorporada a l’escrit. 

 
Article 10. Rebuts de presentació 
 
1.  Les oficines de registre lliuraran als interessats un rebut que acrediti la presentació 

del document, on hi consti de manera clara, la data i hora de presentació i el 
número de registre assignat. 

 
2.  El rebut de presentació pot consistir en una còpia de la sol·licitud amb el segell 

d’entrada del registre amb les dades esmentades anteriorment. 
 
Article 11. Sol·licituds adreçades a altres administracions públiques  
 
La presentació en el Registre General de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú de 
sol·licituds i escrits adreçats a d’altres administracions públiques amb les quals s’hagi 
signat un conveni de col·laboració per a aquesta funció, s’acreditarà mitjançant 
l’estampillat d’un segell en el qual s’hi farà constar que l’escrit ha estat presentat a 
l’emparament d’allò que disposa l’article 38.4 de la LRJPAC. 
 
Article 12. Representació  
 
1.  En el moment de presentació de qualsevol documentació al registre general o als 

registres auxiliars d’aquest Ajuntament, caldrà acreditar la identitat de la persona 
que comparegui a fer la presentació, mitjançant l’exhibició de qualsevol dels 
documents oficials considerats vàlids per la normativa reguladora vigent. En el cas 
que qui signa l’escrit no sigui la mateixa persona que el presenta, l’encarregat del 
registre farà constar la identitat del representant. 

 
2.  En els casos previstos a l’article 32 de la LRJPAC, els interessats que actuïn en 

nom d’una altra persona física o en nom d’una persona jurídica, hauran d’acreditar 
la representació que exerceixen o la condició amb que actuen mitjançant qualsevol 
mitjà vàlid en dret, els quals, en principi són: document públic (poder notarial) o 
privat, amb firma notarialment legitimada. 

 
3.  La representació podrà acreditar-se també mitjançant una compareixença del 

representat davant de l’Administració, el la qual el primer confereixi al representant 
la seva representació en el procediment administratiu corresponent. Per actes i 
gestions de tràmit, la representació es presumirà.  A aquests efectes, l’Ajuntament 
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considerarà com a actes de tràmit, tots aquells que no es corresponguin a la 
formulació de sol·licituds, interposició de recursos, desestiment d’accions i 
renúncia de drets en nom d’altri, d’acord amb allò que disposa l’apartat segon de 
l’article 32 de la Llei 30/1992 LRJPAC. 

 
4.  Quan els documents que acreditin la representació ja estiguin en poder de 

l’Ajuntament, els interessats no estaran obligats a aportar-los de nou. En aquest 
cas, caldrà que en la seva sol·licitud assenyalin de manera clara el procediment en 
el qual va quedar acreditada la representació i incorporin a més una declaració, on 
sota la seva responsabilitat manifestin que les facultats de representació romanen 
sense modificació. 

 
5.  Qui actuï en representació d’una entitat associativa inscrita al registre municipal 

d’entitats i associacions, no haurà de presentar la documentació acreditativa, sinó 
únicament una declaració responsable de la vigència de les seves facultats.     

 
Secció segona 

De la presentació de documents originals, de la compulsa de documents 
i de l’expedició de còpies autèntiques 

 
Article 13. Documents originals  
 
1.  Quan les normes reguladores del procediment administratiu demanin l’aportació 

de documents originals que hagin de ser retornats, els ciutadans tindran dret a que 
l’oficina de registre els hi expedeixi en el moment de la presentació una còpia 
segellada del document original. Les oficines de registre no estaran obligades a 
expedir còpies segellades de documents originals que els ciutadans no 
acompanyin amb les sol·licituds o escrits que presentin. 

 
2.  Per a l’expedició de la còpia segellada, el ciutadà la presentarà juntament amb el 

document original. L’oficina de registre comprovarà la identitat de contingut entre 
la còpia i el document original, la unirà a la sol·licitud presentada i lliurarà al 
ciutadà la còpia en la qual hi figurarà una diligència que haurà de contenir les 
dades següents: 

 
-  Data de lliurament del document original i lloc de presentació. 
- Òrgan destinatari del document original i extracte de l’objecte del procediment o 

actuació per la tramitació del qual s’aporta. 
 
3.  La còpia segellada acredita que el document original es troba en poder de 

l’Ajuntament, amb la qual cosa el ciutadà podrà exercir el dret reconegut a l’article 
35 f. De la LRJPAC, de no estar obligat a presentar documents que ja es trobin en 
poder de l’Administració. 

 
4.  La devolució dels documents originals que preceptivament no hagin de formar part 

d’un expedient administratiu, es produirà a sol·licitud de l’interessat, un cop 
finalitzada l’actuació corresponent. 
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5.  Per a la devolució del document, l’interessat haurà de lliurar a l’administració la 
còpia segellada en rebre l’original. Si no pogués disposar de la còpia per haver-la 
perdut o haver-se destruït accidentalment, el ciutadà haurà de lliurar una 
declaració escrita en la que es posi de manifest aquesta circumstància. 

 
Article 14. Presentació de còpies compulsades  
 
1.  Quan les normes reguladores del procediment administratiu prevegin l’aportació 

de còpies  compulsades de documents originals, els ciutadans podran presentar 
els originals a les oficines del registre per a la seva compulsa, tenint dret a la 
devolució immediata dels documents originals un cop comprovada la seva identitat 
entre original i còpia. 

 
2.  Les oficines de registre compulsaran les còpies dels documents originals que els 

ciutadans presentin juntament amb els escrits i sol·licituds. 
 
3.  No s’expediran còpies compulsades de documents originals que no vagin 

acompanyats d’una sol·licitud o escrit adreçat a l’Ajuntament o a una altre 
Administració, sempre, en aquest últim cas, que la sol·licitud sigui presentada a 
l’oficina de registre. 

 
4.  Els ciutadans hauran de presentar juntament amb l’original, una còpia, la qual serà 

compulsada pel personal de l’oficina de registre, prèvia comprovació de la identitat 
de contingut. L’original es tornarà al ciutadà i la còpia compulsada s’unirà a l’escrit 
o sol·licitud. La diligència de compulsa expressarà la data d’emissió i la identitat de 
la persona que l’expedeix. 

 
5.  La còpia compulsada tindrà la mateixa validesa que el document original en el 

procediment que es tracti, però no acreditarà la seva autenticitat. 
 

Article 15. Expedició de còpies autèntiques de documents administratius 
 
1.  Els ciutadans podran sol·licitar l’expedició de còpies autèntiques dels documents 

públics administratius que hagin estat vàlidament emesos per l’Ajuntament de 
Vilanova i la Geltrú o per les entitats que en depenen. Es consideren com a 
documents públics administratius els enumerats a l’article 6 de la Llei 10/2001, de 
13 de juliol, d’arxius i documents. 

 
2.  Les còpies autèntiques dels documents administratius tenen la mateixa validesa i 

eficàcia que aquests, produint els mateixos efectes davant els particulars i les 
administracions públiques. 

 
3.  L’expedició de còpies autèntiques de documents públics de l’Ajuntament de 

Vilanova i la Geltrú correspon al Secretari de l’Ajuntament en ús de la funció de fe 
pública. 

 
4.  Els particulars demanaran l’expedició de la còpia autèntica a la unitat o organisme 

que va emetre el document original, identificant de manera indubtable el document 
o documents la còpia dels quals es demana. 

 
 

 



 
 
 

 
AJUNTAMENT DE 

VILANOVA I LA GELTRÚ 
 
 

 
5.  Les sol·licituds referides a documents públics que continguin dades nominatives 

podran ser presentades pels propis interessats o per tercers que acreditin un 
interès legítim en la seva obtenció. Si el document conté dades personals que 
puguin afectar al dret a la intimitat dels seus titulars, la còpia només podrà ésser 
expedida a sol·licitud del propi interessat. Si, a més, hi haguessin dades personals 
relatives a d’altres persones, només s’expedirà la còpia amb el consentiment previ 
de la resta d’afectats. 

 
6.  La sol·licitud d’expedició d’una còpia autèntica podrà ser desestimada quan hi 

concorrin raons de protecció de l’interès públic o interessos de tercers, quan així 
ho disposi una norma legal o reglamentària, i en tot cas en els supòsits següents: 

 
-  Inexistència o pèrdua del document original o de les dades que conté. 
-  Que l’expedició de la còpia pugui posar en perill la protecció de drets i llibertats 

de tercers o la bona finalitat d’investigacions que s’estiguin realitzant, 
- Còpies de documents que continguin informació sobre matèries objecte de 

protecció específica per la normativa vigent. 
- Còpies de documents que continguin dades sanitàries personals, si les 

disposicions aplicables impedeixen exercir el dret d’accés. 
 

7.  L’expedició de la còpia s’efectuarà mitjançant la transcripció íntegra del contingut 
del document original, o la seva reproducció per qualsevol mitjà mecànic, 
informàtic o telemàtic. En aquest cas, caldrà acreditar l’autenticitat de la còpia 
identificant l’òrgan, l’arxiu i l’organisme que l’expedeix i la persona responsable de 
l’expedició. 

 
 

Secció tercera 
Efectes de la presentació de sol·licituds

 
Article 16. Efectes de la presentació de sol·licituds
 
1. La presentació de sol·licituds, escrits i documents per qualsevol dels mitjans 

admesos, tindrà els efectes establerts per la normativa reguladora en cada cas. 
 
2.  La data d’entrada dels escrits al registre general municipal determina l’inici del 

còmput dels terminis que hagi de complir l’Ajuntament, en particular el termini 
màxim per resoldre i notificar. 

 
DISPOSICIONS ADDICIONALS 

 
Primera. Dels registres general i auxiliars  
 
En coherència amb l’article 2 d’aquest Reglament, el Registre General de l’Ajuntament 
de Vilanova i la Geltrú, s’organitza de la forma següent: 
 
- Registre General: 

  Oficina d’Atenció Ciutadana 
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 - Registres auxiliars: 
  Serveis Socials. 

 Llicències, d’acord amb l’article 5. 
 
Segona. Procediments tributaris i de recaptació 
 
D’acord amb el que s’estableix a la disposició addicional cinquena de la Llei 30/1992 
LRJPAC, en relació als registres, els procediments tributaris i l’aplicació dels tributs, 
es regiran per la seva normativa específica i supletòriament per la Llei 30/1992 i 
aquest Reglament. 
 
Tercera. Creació i registre de bases de dades personals  
 
D’acord amb la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de 
caràcter personal, i el Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre,  pel qual s’aprova 
el Reglament que desenvolupa la llei anterior, es constata la creació dels fitxers 
automatitzats necessaris pel tractament de les bases de dades de caràcter personal 
que es continguin tant al registre telemàtic general, com als registres telemàtics 
especials o específics que es puguin crear. 
 
Quarta. Pagina web  
 
La pàgina web oficial de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú contindrà informació 
sobre el catàleg de tràmits i procediments vigents, fent menció expressa a aquells que 
admetin la possibilitat de tramitació telemàtica. El catàleg expressat serà objecte 
d’actualització permanent. 
 

DISPOSICIÓ FINAL 
 

Aquest Reglament entrarà en vigor un cop hagi estat publicat íntegrament el seu text 
al Butlletí Oficial de la Província i hagi transcorregut el termini de 15 dies a que fa 
referència l’article 65 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de règim 
local. 
 
Vilanova i la Geltrú, 2 de novembre de 2009 
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Procediment:  

Alta anotació al Registre General d’entrada – sortida  
de Vilanova i la Geltrú 

 

Objecte 

 
L’objecte d’aquest procediment és registrar tota la documentació que es 
presenta a l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú de manera presencial, per 
correu electrònic amb firma digital, per correu ordinari o fax.  
 
Correu electrònic: Es pot realitzar sempre i quan l’Ajuntament de Vilanova i la 
Geltrú accepti la signatura digitalitzada. Fins aleshores, s’ha de realitzar de la 
mateixa manera que es fa amb el Fax. 
 
Fax: Es pot realitzar sempre que la persona interessada, presenti l’original a 
posteriori (El número de registre i la data d’inici correspon al de recepció del 
fax). 
 
• Sol·licitud on han de constar com a mínim les següents dades: Nom, 

cognoms, adreça de notificacions, DNI o NIF en el cas que sigui una 
persona jurídica, el motiu de la sol·licitud, la petició, data, lloc i signatura de 
l’interessat o representant de l’entitat jurídica, o en el seu cas, de 
l’interessat persona física. 

• Resta de documentació pertinent, segons el procediment relacionat que 
s’iniciï a partir del Registre d’entrada. 

 
Requisits 
 
Documentació a aportar o que té que constar en la correspondència. 
 
• Sol·licitud o documentació on han de constar com a mínim les següents 

dades: Nom, cognoms, adreça de notificacions, DNI o NIF en el cas que 
sigui una persona jurídica, el motiu de la sol·licitud, la petició, data, lloc i 
signatura de l’interessat o representant de l’entitat jurídica o en el seu cas, 
de l’interessat persona física. 

• Resta de documentació pertinent, segons el procediment relacionat que 
s’iniciï a partir del Registre d’entrada. 
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Descripció del procediment 
 
• Recepció de la sol·licitud, petició o comunicació i si s’escau, resta de 

documentació pertinent segons el procediment que s’iniciï a partir del 
registre d’entrada. 

• Comprovar que la sol·licitud conté les dades mínimes establertes en 
l’apartat requisits, així com comprovar que es presenta la resta de 
documentació necessària del procediment relacionat que es deriva del 
registre d’entrada. 

• Registrar tota la documentació en la base de dades TAO - RegWin – Gestió 
d’anotacions. La introducció de les dades al programa TAO es realitza de la 
següent manera: 

 
ENTRADA 
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4. LES DADES DE L’ASSENTAMENT AL REGISTRE D’ENTRADA CAMPS 
DE L’ANOTACIÓ (DADES PRÒPIES DE L’ASSENTAMENT)  
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Dades generals 
 
1) Data de l’anotació: Data i hora en que es registra. (Automàtica) 
2) Data del document: Data que consta al document que s’està registrant. 
(Automàtica) 
3) Llibre: Llibre del Registre. Hi haurà tres tipus: Llibre Intern, Llibre General de 
Sortida i Llibre General d’Entrada. 
4) Número de l’anotació (Número): Número únic per Llibre de registre que identifica 
l’anotació introduïda (Automàtica) en el moment de gravar l’anotació 
 
Subjectes de l’ anotació: destinataris 
Quan el destinatari és un departament intern de l’ajuntament: 
5) Grup Orgànic (Grup Organi.): Identifica el departament de destí de l’anotació 
generada. Cal triar l’opció corresponent
6) Persona (CIF, Nom, Adreça): Identifica l’origen de l’anotació d’entrada. 
Lliurament i estat de l’anotació 
7) Forma de lliurament (Forma de envío): Cal triar l’opció corresponent
8) Tipus de document: Cal triar l’opció corresponent
9) Tema: Subtema d’anotació al tipus de document Cal triar l’opció corresponent
10) Referència 
11) Extracte: 
12) Gravar:  
 

 
 
 
Pestanya “Altra informació” (13)
Aquests camps contenen observacions dels departaments implicats. 
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13) Observacions: són 4 (al Llibre de Registre General d’Entrada) o 5 línies (a la 
resta de Llibres). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SEGELLAT DE LA DOCUMENTACIÓ 
 
SEGELLAT MANUAL (Amb el segell de l’Ajuntament) 
 
Segellar la documentació presentada  
i la còpia, posar la data del dia d’entrada  
i el número de registre que ens dona l’aplicació. 
 
 
SEGELLAT AMB ETIQUETA 
 
 
 
 

 

 
 
1Obrir pestanya documents 
2Afegir 
3 Tipus de document 
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1Seleccionar el document 
 
2 Segellar i acceptar 
Sortirà l’etiqueta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Escaneig 
 
 
1Detall  
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1 Digitalitzar 
Es posa el document 
a l’escàner 
Seguir procediment  
d’escaneig i desar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SORTIDA 
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A partir del pas 3, cal continuar com el procediment del registre d’entrada (punt 
4 del present document) 
 
 
AQUESTS CAMPS NOMÉS APAREIXEN AL REGISTRE DE SORTIDA 
 
Pestanya Tramesa: 
14) Primer intent de notificació 
15) Fecha justificant de la recepció 
16) Segon intent notificació 
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Documents resultants del registre d’entrada 
 
Presencial: 
Els documents resultants del registre, són una còpia o justificant de lliurament, 
per a la persona interessada, i l’original per al Servei Corresponent i amb les 
dades generals que apareixen en l’apartat 4 del present document. 
 
Per correu ordinari , correu electrònic amb firma digital o fax  
Els documents resultants del registre, és l’original o la impressió del document 
rebut en el correu electrònic. Fax: quan es presenti l’original a posteriori del fax 
amb número de registre i la data d’inici del fax. 

Distribució de la documentació registrada  
 
Es compta amb una eina a la intranet per poder consultar per departaments 
quines han estat les entrades diàries del seu àmbit, així com la consulta del 
document sempre que estigui escanejat. 
 
La documentació resultant es distribuirà a la bústia corresponent de cada 
Servei o a les safates de l’OAC destinades als Serveis. 

DESENVOLUPAMENT DEL PROCEDIMENT DE REGISTRE DE SORTIDA: 

On es pot realitzar: el procediment s’inicia a les dependències emissores: 

Requeriments que ha de complir la documentació: Ha d’estar feta en paper 
oficial de l’Ajuntament (capçalera amb escut), redactada i impresa per personal 
vinculat a l’Ajuntament i signada per persona amb competència sobre el tema 
de què tracti. 
 
És important la claredat en la redacció de l’escrit de manera que: 

1. Número d’ordre. 
2. Data del document. 
3. Data de sortida. 
4. Se sàpiga quin és el departament de on procedeix. 
5. Si respon a un registre d’entrada, ha de tenir la referència de l’expedient al 

qual pertany, i la referència de la data i el número de l’escrit d’entrada, 
6. El destí sigui una persona física (nom i cognoms amb DNI) o jurídica 

(denominació social i CIF), amb un domicili per a  l’assentament de sortida, 
i no un nom comercial, un lloc o qualsevol altre genèric. 

7. Un  breu extracte del contingut  
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Documents resultants del registre de sortida 

Document original per a notificació a la persona interessada i amb les dades 
generals que apareixen en l’apartat 4 del present document. 

• Còpia del Document enregistrat de sortida per al Servei d’origen, perquè  
pugui constar a l’expedient. 

Fi del procediment 
• Arxiu de l’expedient o document  
_______________________________________________________________ 
 
 
ALCALDE 
 
Molt bé, gràcies.  Senyor Sanabra. 
 
ALBERT SANABRA 
 
Gràcies, senyor alcalde.  En definitiva, això ho vam explicar a la Comisió 
Informativa corresponent.  Es tracta de posar una mica en solfa i en un 
Reglament tot el tema del registre, no?, i crear un registre central, que seria el 
que hi ha aquí a l’Ajuntament, uns registres auxiliars, que serien un registre a 
Llicències i un altre a Serveis Socials.  Establir horaris, establir formats i 
establir i preparar-se inclús per a la llarga doncs... quan hi hagi el tema 
telemàtic una mica més desenvolupat que el que tenim.   
 
En definitiva també, abans parlava amb un regidor de l’oposició, això és un 
aprovament inicial, per tant, si hi ha alguna cosa que puguem millorar i 
esmenar no hi ha cap problema per fer-ho. 
 
ALCALDE 
 
Molt bé, doncs, Santi, senyor Rodríguez. 
 
SANTIAGO RODRÍGUEZ 
 
Gràcies, gràcies.  Bé, aquest regidor de l’oposició que esmentava el senyor 
Sanabra suposo que es referia concretament a mi.  Efectivament, nosaltres el 
primer dubte que plantegem, tot i que pot ser discutible, és la necessitat de que 
hi hagi d’haver un registre, perdó, un Reglament del registre d’entrades, no?  
Suposem, i esperàvem veure en aquest Reglament doncs que hi hagués 
segurament la regulació de les noves formes de comunicació dels ciutadans 
amb l’Ajuntament i de l’Ajuntament amb els ciutadans, la qual cosa doncs es 
deixa per... per a un futur, fins que no estigui una miqueta més... més 
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consolidat el tema, no?  I a nosaltres doncs ens apareixen dubtes reals de la 
utilitat d’aquest Reglament, més enllà de que s’hi puguin establir criteris que 
puguin servir per al funcionament intern, amb lo qual, insisiteixo que tenim els 
dubtes de que s’hagi d’elevar a nivell de Reglament i que el que segurament 
s’aconsegueix amb aquest Reglament doncs és limitar algun dels drets dels 
ciutadans en les seves comunicacions amb l’Ajuntament.  Per tant, sense 
mostrar-nos radicalment en contra de l’aprovació d’aquest Reglament, i essent 
l’aprovació inicial, el nostre grup s’abstindrà en aquesta votació, en el ben 
entès de que en el periode d’al·legacions ho estudiarem a fons per tal de, si ho 
creieu oportú, doncs presentar les observacions que considerem necessàries.  
Gràcies. 
 
ALCALDE 
 
Gràcies, senyor Rodríguez.  Senyor Sánchez. 
 
FRANCESC XAVIER SÁNCHEZ 
 
Sí, simplement per posicionar el vot del nostre grup, que serà d’abstenció. 
 
ALCALDE 
 
Molt bé.  Doncs passem a la votació.  Vots a favor?  Abstencions?  S’aprova 
amb el vot del govern i la CUP, l’abstenció del grup Popular i Convergència i 
Unió. 
 
Es vota la proposta, la qual s’aprova amb el resultat següent: 
 
   Vots a favor: PSC, ICV-EA, ERC i CUP (14) 
   Abstencions: CIU i PP (10) 
 

  4. ECONÒMICA I ORGANITZACIÓ INTERNA. RATIFICACIÓ DE 
L’ACORD DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE 27 D’OCTUBRE 
DE 2009, D’ADJUDICACIÓ PROVISIONAL DEL CONTRACTE DE 
LA GESTIÓ INTEGRADA DEL SERVEI PÚBLIC DE NETEJA 
VIÀRIA I RECOLLIDA DELS RESIDUS DEL MUNICIPI DE 
VILANOVA I LA GELTRÚ. 
 

ALCALDE 
 
El següent punt de l’ordre del dia és la ratificació de l’acord de la Junta de 
Govern Local de 27 d’octubre, d’adjudicació provisional del contracte de gestió 
integrada del servei públic de neteja viària i recollida dels residus del municipi 
de Vilanova i la Geltrú. 
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El secretari llegeix la part dispositiva de la proposta següent: 
 
L’Àrea de Serveis a la Ciutat, en data 28 d’octubre de 2009, ha decidit 
proposar al Ple la ratificació de l’acord de la Junta de Govern Local de 27 
d’octubre de 2009: 
 
“S’acorda: 
 
Primer. Adjudicar provisionalment a l’empresa SUFI, SA amb CIF A-28760692 
el contracte de la gestió integrada del servei públic de neteja viària i recollida 
dels residus del municipi de Vilanova i la Geltrú, pel procediment obert, per un 
import anual de SIS MILIONS CINQUANTA-SIS MIL QUATRE-CENTS VINT-I-
UN EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS (6.056.421,22 €) de base imposable i 
423.949,49 € corresponents a un 7% d’IVA, que sumen un total de 6.480.370,71 
€, d’acord amb la proposta efectuada per la Mesa de Contractació i l’informe de 
valoració tècnica de les ofertes presentades del cap de l’Àrea de Serveis a la 
Ciutat, Sr. Antoni Ruiz Carrillo, i del tècnic de Gestió de Residus i Neteja Viària, 
Sr. Jordi Recasens Pla, de data 16 d’octubre, incorporat a l’expedient. 
 
Segon. L’import del contracte es farà efectiu de la forma següent: 5.400.308,93 
€ (IVA inclòs) amb càrrec a la partida que s’habiliti a tal efecte en el pressupost 
de l’any 2010, i la resta amb càrrec a les partides que s’habilitin a tal efecte en els 
pressupostos del 2011 al 2018, amb les limitacions establertes a l’art. 94.2 de la 
LCSP i a la clàusula 12 de les Bases d’execució del present Pressupost 
municipal. 
 
Tercer. Notificar aquest acord als licitadors, i requerir l’adjudicatari perquè en 
el termini de quinze (15) dies naturals a comptar des de la publicació del 
present acord al Perfil del Contractant, presenti el document que acrediti haver 
constituït la garantia definitiva corresponent d’import 302.821,06 €, en 
aplicació de l’article 83 de la LCSP en relació amb la clàusula 29 del plec de 
clàusules administratives generals aprovat per l’Ajuntament i la clàusula 8 del 
plec de clàusules particulars. 
 
Quart. Aquesta adjudicació provisional s’entendrà elevada a definitiva sense 
necessitat de nou acord, si en el termini del punt anterior l’adjudicatari presenta 
la documentació preceptiva. 
 
Cinquè. Facultar l’alcalde perquè en nom de la Corporació signi quants 
documents siguin necessaris per a la formalització d’aquest contracte. 
 
Sisè. Ratificar aquest acord en la propera sessió del Ple de l’Ajuntament de 
Vilanova i la Geltrú.” 
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ALCALDE 
 
Molt bé, gràcies.  Senyor Ruiz. 
 
JUAN LUIS RUIZ 
 
Sí, molt breument.  En tot cas, tal i com ha llegit el senyor secretari, es tracta 
de la ratificació de l’adjudicació provisional d’aquest contracte.  Vostès saben 
que aquest contracte, o aquest nou concurs, el que feia era una gestió integral 
de tots els serveis que ara teníem diferenciats.  Per una banda, la neteja viària, 
la recollida de sòlids urbans i a més a més també afegíem la neteja manual i 
mecànica de platges, i a més a més també la neteja de les pintades a les 
diferents façanes, no?  En tot cas, això, l’adjudicació provisional, és fruit 
evidentment d’un procés relativament llarg, en el qual doncs s’aprovaven el 
plec de condicions al mes de juny, després es van obrir les pliques a finals del 
mes de juliol i, per tant, en dos mesos i mig aproximadament s’ha fet un estudi 
exhaustiu de les quatre ofertes que es van presentar, i en tot cas l’informe 
tècnic doncs el que proposa és l’adjudicació provisional a una determinada 
empresa que, evidentment, és l’empresa que ha ofertat els millors serveis, no? 
 
Dir això, en tot cas que ara és l’adjudicació provisional i que a partir d’ara 
doncs s’obre un procés fins a l’adjudicació definitiva d’aquest contracte.  
 
ALCALDE 
 
Molt bé.  Paraules?  Senyor Arrufat. 
 
JOAQUIM ARRUFAT 
 
Des de la Candidatura d’Unitat Popular entenem que aquest punt de l’ordre del 
dia del Ple d’avui és un tràmit d’obligat compliment per avalar el concurs públic 
a través del qual s’ha adjudicat la concessió del servei de neteja de la ciutat a 
l’empresa que millor projecte ha presentat.  En aquest sentit concret no hi 
tenim res a dir.  No obstant això, a la CUP creiem que el servei de neteja 
hauria de caminar cap a la municipalització, cap a esdevenir un servei públic 
sota gestió pública i democràtica; parcialment, si més no.   El govern, en canvi, 
camina cap a l’externalització de més serveis, incorporant en aquesta nova 
concessió més àmbits que els que ja contenia la concessió anterior.   
 
La concessió que avui votem és per a l’empresa SUFI, SA, propietat de 
l’empresa constructora Sacyr Vallehermoso.  Des de la Candidatura d’Unitat 
Popular no podem votar a favor de fer la concessió del servei públic de neteja 
viària de la ciutat i de tractament de residus urbans a una de les més grans 
empreses constructores de l’Estat espanyol, subjecta doncs a l’economia de 
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l’especulació, tant urbanística com bursàtil.  Amb un deute acumulat a 
l’actualitat de 5.700 milions d’euros, a la CUP no ens deixa tranquils que una 
empresa d’aquestes característiques gestioni un servei públic tan important en 
volum de diners com en gestió de la ciutat.  Finalment, volem advertir de certes 
pràctiques que alguns sindicats han denunciat respecte d’aquesta empresa, 
SUFI, SA, com és la promoció de vagues i aturades per renegociar els termes 
de la concessió a l’alça, tal i com van denunciar el comitè d’empresa del port 
d’Algesires l’any passat.  Per aquests motius, el vot de la CUP en aquest punt 
serà un vot de protesta, un vot de posicionament polític i un vot per reivindicar 
la municipalització dels serveis de neteja i tractament de residus a la nostra 
ciutat.  Per tant, un vot negatiu. 
 
ALCALDE 
 
Gràcies.  Senyor Rodríguez. 
 
SANTIAGO RODRÍGUEZ 
 
Gràcies.  Jo crec que val la pena fer un parell de consideracions prèvies al 
posicionament del nostre grup sobre aquesta proposta de ratificació.  I la 
primera és que em dóna la impresió, i crec, de fet així s’havia parlat, de que no 
és imprescindible la ratificació d’aquest acord per part del Ple, almenys així 
s’havia comentat.  En tot cas, era un acord de Junta de Govern Local que en el 
seu moment es va discutir si havia d’anar o no a Ple.  Es va dir que no i que 
era potestat de l’equip de govern el fet de portar-ho a ratificació.  És igual, eh?, 
tant se val, és una anècdota i ademés jo crec que és positiu i bo que en el Ple 
es puguin expresar de forma pública les opinions al respecte d’aquesta 
proposta d’adjudicació.  Aquesta és una primera qüestió. 
 
Una segona qüestió que crec important, i almenys nosaltres així la defensem, 
és el fet de que aquest servei municipal sigui un servei externalitzat.  D’aquesta 
manera tenim un avantatge respecte al fet de que pogués ser un servei 
purament i estrictament municipal, i és que en aquests moments tenim quatre 
possibilitats a sobre la taula, quatre alternatives d’empreses i de sistemes de 
gestió diferents entre les que triar.  De manera que si fos un servei 
exclusivament municipal i prestat per treballadors municipals, seria bastant 
més difícil que poguéssim tenir aquestes opcions en aquest moment sobre la 
taula, no?  Per tant, nosaltres trobem adequat el sistema extern de prestació 
d’aquest servei municipal. 
 
Pel que fa a la concessió, és una concessió important, no se’ns escapa a 
ningú, per quan contempla la recollida d’escombraries, contempla la neteja 
viària, contempla una cosa molt important com és la neteja de pintades a les 
façanes de la ciutat i contempla doncs la neteja de platges i un altre grapat de 
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serveis que entenem, la gestió de la deixalleria, etcètera, no?, un altre grapat 
de serveis que entenem que són fonamentals per la imatge de la ciutat i per 
l’adequada higiene de la mateixa, no?  També és una concessió d’un import 
econòmic important, que es correspon absolutament amb la cantitat de serveis 
que es demana que es prestin.  I en aquest sentit, i amb les no dificultats, sinó 
directament podem parlar de la impossibilitat que tenim els regidors de 
l’oposició d’analitzar les ofertes que han presentat les empreses per la cantitat 
de documentació que això representa i per l’especifitat d’aquesta 
documentació, doncs els regidors hem de refiar i hem de fixar la nostra posició 
a partir dels informes tècnics que se’ns presenten i que ens presenten els 
tècnics municipals per tal de determinar quina empresa és acreedora de la 
confiança d’aquest Ple per tal de dur a terme aquest servei.  Bé, nosaltres, a 
partir dels informes i de l’anàlisis de l’informe, dels informes, hem detectat unes 
circumstàncies que ens ofereixen dubtes, ens ofereixen dubtes de si 
efectivament l’empresa que es proposa com a guanyadora, no que sigui la 
millor, perquè segurament en conjunt la diferència de puntuació que hi ha entre 
una empresa i una altra, segurament no hi han dubtes, i per més matitsos o 
més correccions que es puguin fer en els informes casi bé segur que és difícil 
que hi hagi un canvi d’empresa concessionària, però sí que en qualsevol cas 
som de l’opinió que els informes tècnics tenen que ser pulcres, en el sentit de 
que... de que no hi hagi ni la més mínima dubte de que doncs el sistema que 
s’ha emprat és el sistema més adequat, no?  I en aquest sentit, des de que hi 
va haver la mesa de contractació fins avui mateix, hem tingut converses amb 
l’equip de govern, algunes telefòniques, també amb els tècnics, i els hi hem 
posat al damunt de la taula algunes consideracions, inclús a instàncies d’un 
altre grup municipal, hi han informes jurídics i els hi hem fet arribar un grup de 
consideracions i fins i tot hi ha una petita rectificació, que m’imagino que ja 
consta en l’expedient, perquè hi havia una incoherència de molts factors, no?, 
certament, de molts factors, però hi havia una incoherència entre la que era... 
en aquest cas es tractava de la cantitat d’hores, eh?, que es prestava per un 
servei determinat i després la puntuació que s’assignava en aquesta cantitat 
d’hores.  Hi havia una incoherència i això, fruit de repassar-ho, doncs s’ha 
acabat arreglant, de manera que s’eliminés aquesta incoherència.   
 
Amb això vinc a dir, vinc a referir-me de que nosaltres creiem que n’hi han 
d’altres d’incoherències, i el que volem i el que demanem és que es faci un 
repàs exhaustiu d’aquells punts i d’aquells aspectes que nosaltres creiem que 
no estan perfectament reflectits en l’informe tècnic per evitar que hi hagi cap 
mena de dubte, no?  I en aquest sentit una de les explicacions que ja vàrem 
donar a nivell tècnic, que repeteixo avui que se’ns ha contestat avui per correu 
electrònic i que no hem pogut encara analitzar en profunditat, és que un dels 
elements diferenciadors més importants entre segurament les dugues ofertes 
que tenen majors possibilitats de tenir l’adjudicació, és el de les millores que 
oferten sense cost per a l’Ajuntament, no?, i l’empresa que es proposa 
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l’adjudicació oferta fins a més de 600.000 euros de millores sense cost per a 
l’Ajuntament, estem parlant d’aproximadament un 10% de l’import de la 
concessió, i l’empresa que té ara l’adjudicació fa una oferta de 120.000 eruos, i 
això, sense cap mena de dubte és un element diferenciador important entre 
uns i altres.  I quan estudiem les millores que oferta l’empresa que se li 
proposa la concessió, doncs veiem que un mateix servei, per exemple, la 
neteja de pintades, que en condicions normals doncs s’ofereix un equip per a 
la neteja de pintades, es valora la realització d’aquesta tasca en 
aproximadament 80.000 euros, 85.000 euros, i en les millores oferta 2 equips 
més.  És a dir, triplica el servei.  Per tant, multiplicar per 2 els 85.000 euros 
doncs haurien de ser 170.000 euros, i en canvi en la valoració econòmica 
doncs apareixen 195.000 euros.  Bueno, escolti’m, són petits detalls 
segurament, que possiblement no alterin el resultat de l’adjudicació, però que 
escolti’m, nosaltres per donar suport en aquesta adjudicació el que volem és 
que aquests informes siguin al més pulcres possibles i que no portin lloc a 
dubtes, no?  I per tant, el que demanaríem és que aquestes qüestions es 
puguin repassar, si vostès consideren que hem de presentar al·legacions per 
tal de que es faci un repàs més exhaustiu d’aquestes qüestions, doncs ho 
farem, sense cap mena de dubte, i per aquest motiu nosaltres preferim 
abstenir-nos en la votació d’aquesta adjudicació, insisteixo, no perquè 
considerem que hi hagi d’haver un canvi, sinó perquè el que volem és que els 
informes que sustenten aquesta adjudicació siguin al més clars i nítids 
possibles.  Gràcies. 
 
ALCALDE 
 
Gràcies, senyor Rodríguez.  Senyora Lloveras. 
 
NEUS LLOVERAS 
 
Sí, també per posicionar el grup de Convergència i Unió sobre aquest aspecte.  
És un dels contractes més importants que hi han a l’Ajuntament i per aquest 
motiu hi hem fet un seguiment i una anàlisi, un estudi a fons.  Fruit d’aquest 
estudi se’ns han plantejat diverses incoherències, diversos dubtes que hem 
discutit amb el govern i amb els tècnics, en un parell de reunions i, fruit 
d’aquestes reunions, se’ns han lliurat recentment un parell d’informes del 
secretari, que volem continuar estudiant.  Continuarem treballant aquest tema 
fins que tots els dubtes que tenim sobre diversos aspectes ens quedin clars, i 
per aquest motiu, donat que es tracta ara de l’aprovació provisional, aplaçarem 
el nostre vot definitiu a l’aprovació definitiva i de moment avui ens abstindrem.  
Gràcies. 
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JUAN LUIS RUIZ 
 
Sí, en tot cas és l’adjudicació provisional i encara queda l’adjudicació definitiva.  
Però sí que fer unes consideracions al que ha dit el senyor Rodríguez.  Home, 
l’informe és pulcre, eh?, vull dir, l’informe és un informe molt, molt i molt 
detallat, en el qual es basa uns criteris de puntuació i de valoració que es van 
aprovar en els plecs de condicions.  Uns plecs de condicions que vostès van 
veure en una Comisió Informativa del mes de maig, que se’ls havia enviat amb 
anterioritat, i en la qual ningú va fer cap objecció respecte als criteris de 
valoració, eh?  No, ho dic perquè els tècnics han puntuat en funció dels criteris 
de valoració que es van aprovar en el plec de condicions. 
 
Respecte a alguna qüestió tècnica que vostè deia, home, el divendres mateix 
se li va contestar.  En tot cas, vostè acaba de comentar aquestes millores -no 
avui, el divendres, a les 14.58- respecte a la diferència entre aquests dos 
equips de vostè diu.  En tot cas ja en l’informe, en tot cas el que se li diu és que 
no s’havien... no s’havien tingut present els beneficis... els costos indirectes i 
els beneficis industrials, i en tot cas si sumaven donava exactament el mateix 
que proposaven en el servei.  És a dir, el cost per cadascuna de les millores és 
exactament el mateix cost per a la realització pròpia del servei.  Per tant, en 
aquest cas no hi ha cap problema, no?   
 
Respecte al tema de les millores, sí, és cert, és una empresa que ofertat 
moltes millores, sí.  Però és que en tot cas, en els criteris de valoració 
precisament una de les... una de les qüestions que es donava més valoració 
precisament era el de les millores.  Per tant, clar, una empresa que presenta 
moltes millores, doncs és evident doncs que estigui millor posicionada respecte 
de les altres.   
 
De totes maneres també els hi vull dir que no només ha guanyat en el criteri de 
les millores, aquesta empresa està per sobre de l’actual adjudicatària en els sis 
criteris de valoració, no només en un criteri, eh?  És cert que en el de les 
millores el que més, eh?, però està per sobre en els sis criteris. 
 
En tot cas, escolti’m, cap problema, és a dir, qualsevol dubte, aclariment, 
doncs per això estem, estem els tècnics i en aquest sentit no és cap 
inconvenient.  Vull dir, tot lo que sigui... si.. qualsevol dubte, el mínim dubte que 
tinguin respecte a la valoració i els criteris de puntuació i com s’ha fet l’informe 
tècnic, escolti’m, a la seva disposició, com ha estat fins ara i com ha estat 
també amb el grup de Convergència i Unió, només faltaria...  Per tant, en 
aquest sentit, cap problema. 
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ALCALDE 
 
No, jo, per completar una mica el que deia el regidor.  Justament ho 
subratllaven, i també ho ha dit el senyor Ruiz, és un contracte molt important i 
complicat, diguem-ne, complicat perquè no és només l’oferta d’un preu, per 
entendre’ns, com pot ser fer una obra d’aquesta dimensió, sinó que la 
prestació d’un servei és sempre més complicada i té més elements d’anàlisi, 
no?, molt més complexa.  En aquest sentit em sembla que justament per la 
lentitud necessària, no?, en la presa de decisions d’aquest concurs, doncs hem 
tingut els dos mesos i mig d’anàlisi que han estat fent els tècnics exhaustiu.  
Ara tenim una... es va fer una mesa de contractació i tres setmanes o quatre 
després estem aquí en el Ple.  Ara tindrem l’aprovació definitiva pues d’aquí a 
uns dies i després la ratificació en el Ple.  Jo crec que és molt important 
justament això que vostès demanaven, és a dir, que tots aquells elements dels 
quals un tingui, bueno, vulgui que se li aprofundeixin més, naturalment és 
imprescindible que es faci i així ho hem fet, diguem-ne, en tot aquest procés 
fins avui i la nostra voluntat és seguir-ho fent.  Per què?  Home, per aquesta 
dimensió que té aquest concurs de transcendent i, reitero, per la complicació, 
no?, perquè vostè deia: home, és especialment difícil per a l’oposició entrar a 
detallar.  Home, i per als regidors del govern tampoc entrem, perquè s’ha de 
tenir el coneixement dels tècnics municipals, no?  En aquest sentit el que hem 
de... la nostra obligació com a responsables polítics és posar a disposició els 
tècnics municipals en totes aquelles informacions, ja siguin grans o menors, 
respecte aquest contracte, doncs suggereixin de l’anàlisi que vostès fan.  
Només faltaria.  Aprovem, em sembla, definitivament hauria de fer-se en el 
següent Ple, però el següent Ple serà el 7 o el 15 de desembre, per tant estem 
parlant de que tenim marge doncs per analitzar aquests punts que vostè 
suggeria o els que es contemplin. 
 
Endavant, senyor Rodríguez. 
 
SANTIAGO RODRÍGUEZ 
 
Dubtes.  Dos qüestions, sobretot per acabar d’intentar deixar clar quin és el 
nostre posicionament.  No estem posant en dubte l’informe tècnic, al contrari, 
estem dient: és un informe tècnic extraordinàriament detallat, molt ben 
elaborat, es nota que hi ha hagut una feina al redera extraordinàriament 
important i que nosaltres ens veiem i som incapaços de dur-ho a terme.  No 
tenim ni els mitjans, ni les hores, ni la disponibilitat doncs que tenen els 
serveis... ni els coneixements, sobretot, que tenen els serveis tècnics.  
Precisament per això ens hem d’orientar a partir d’aquest informe, i quan 
nosaltres trobem coses en aquest informe, que no és que... segurament no és 
que estigui mal fet –sí que hi ha hagut algun error, un error s’ha detectat-, però 
no és que estigui mal fet, sinó que segurament no s’expresa en el nivell de 
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detall suficient com per poder valorar el fet de per què doncs a una empresa se 
li dóna una puntuació i a una altra empresa se li dóna una altra puntuació, 
quan en l’explicació doncs sembla ser, sembla que hi han característiques de 
certa similitud, no?, i això requereix, sobretot per part nostra, doncs una tasca 
de preguntar i d’averiguar els motius pel qual doncs hi han aquestes 
diferències, perquè no queden perfectament expresades en aquest informe, i 
és per això la nostra voluntat de que l’informe sigui al més exhaustiu.  No amb 
la voluntat de que hi hagi un canvi en l’empresa concessionària, escolti’m, no 
amb la voluntat de que la puntuació que s’atorga a les empreses sigui la justa i 
l’equitativa per les ofertes que han presentat.  La primera qüestió. 
 
La segona qüestió, home, si vol, miri, anecdòtica, no?  Vostès, amb els seus 
vots, acaben d’aprovar ara inicialment un Reglament del registre d’entrades a 
l’Ajuntament, no?, en el que, per exemple, doncs es posa un horari del 
funcionament del registre d’entrada, no?, i és l’horari de l’oficina de l’OAC, per 
tant, un cop passat aquell horari, si algun ciutadà vol presentar una 
documentació d’acord amb aquest Reglament, doncs no ho podrà fer i haurà 
d’esperar l’endemà.  Doncs miri, algo semblant li tinc que contestar; divendres, 
a les 14:58 s’ha acabat l’horari de treball de l’auxiliar administrativa del nostre 
grup i, per tant, d’acord amb el seu propi Reglament que han aprovat, haurien 
d’entendre com l’entrada d’aquell document amb data de dilluns, que és el dia 
d’avui.  Gràcies. 
 
ALCALDE 
 
Dit això, em sembla que des del primer dia, eh?, que va reunir-se la mesa, els 
diferents grups ho van pair, diguem-ne, o sigui, van agafar els papers, se’ls van 
endur i se’ls van mirar.  Des de l’endemà em sembla que hi ha hagut 
diversíssimes reunions per... d’aclariment, eh?, fonamentalment. Com vostè 
suggeria, em sembla que és important això, aprofundir en tot allò que no 
estigui prou explicitat doncs per tenir-ho més clar tots plegats, eh?  Per tant, en 
aquest sentit em sembla que és el que hem estat fent fins ara i el que hem 
d’acabar de fer tots els dies que quedin fins a l’aprovació definitiva. 
 
Per tant, passem a la... a la votació, si no hi ha més qüestions.  Vots a favor?  
Abstencions?  Vots en contra?  Abstenció del grup Popular, de Convergència, 
el vot en contra de la CUP i el vot a favor del govern.  Queda aprovada 
l’aprovació inicial, no, provisional, l’aprovació provisional. 
 
SECRETARI 
 
L’adjudicació provisional. 
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ALCALDE 
 
L’adjudicació provisional.  S’aprova l’adjudicació provisional.  Molt rebé. 
 
Es vota la proposta, la qual s’aprova amb el resultat següent: 
 
   Vots a favor: PSC, ICV-EA i ERC (13) 
   Vots en contra: CUP (1) 
   Abstencions: CIU i PP (10) 

 
  5. MOCIÓ VERS ELS DRETS DE L’INFANT.

 
ALCALDE 
 
Passem a l’apartat de mocions.  No sé si ho he de dir ara, hi ha una moció que 
ha demanat... quan arribi el punt, doncs ho direm, eh?, que és la moció número 
catorze.   
 
També abans de començar els hi suggereixo que la moció número vuit i la 
moció número onze les fem juntes i que cadascú expresi la seva posició, cada 
grup, perquè és una... és sobre un posicionament respecte a la pujada 
d’impostos per part del govern de l’Estat, que em sembla que seria una mica 
absurd que les féssim separades, no?, perquè al final el debat serà exactament 
el mateix.  En aquest sentit, en la vuit fem la vuit i l’onze, eh?  I comencem, per 
tant, per la cinc, que és moció vers els drets dels infants. 
 
El secretari llegeix la part resolutiva de la moció: 
 
El 20 de novembre de 2009 es commemora el Dia Internacional dels Drets de 
l’Infant, concretament enguany es compleix el 50 è Aniversari de l’aprovació de 
la Declaració dels Drets dels Infants per part de les Nacions Unides. 
 
La Declaració Universal dels Drets de l’Infant és un text aprovat el 20 de 
novembre de 1959 per les Nacions Unides, que enumera els drets i les 
llibertats dels infants, que van quedar establerts, amb força jurídica, a la 
Convenció sobre els Drets de l’Infant, aprovada també un 20 de novembre de 
l’any 1989. Finalment va quedar instituït el 20 de novembre com a Dia 
Internacional dels Drets de l’Infant. 
 
La Declaració dels Drets de l'Infant, per l'Assemblea de l’ONU, l'any 1959, va 
marcar un referent, que posteriorment ha estat ampliat i adaptat per altres 
convenis internacionals. 
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Els infants són una part molt important de la família i de la societat i 
precisament la part que pot necessitar més protecció. El concepte d’atenció a 
la infància, però, no ha estat entès de la mateixa manera al llarg de la història, 
ni tampoc avui és aplicat igualment arreu del món. 
 
Els  Drets de l’Infant  estan recollits en els següents principis: 
 
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. 
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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. 
 
Els grups municipals de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú proposen al Ple el 
següents ACORDS: 
 
“PRIMER. L’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, d’acord amb Declaració 
Universal dels Drets, i concretament  amb la Declaració Universal dels Drets 
dels Infants de les Nacions Unides ha de vetllar perquè l’Infant  gaudeixi d’una 
infantesa plena i esmerçar esforços per a reconèixer aquests drets tot 
treballant perquè es respectin . 
 
SEGON. Sensibilitzar i fer reflexionar a les institucions i a la ciutadania vers la 
importància de tenir cura dels infants en la nostra societat i garantir que no els 
manqui cap dels drets imprescindibles i necessaris per créixer i desenvolupar-
se  plenament i correcta.” 
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ALCALDE 
 
Senyora Espinàs. 
 
MÍRIAM ESPINÀS 
 
Gràcies, senyor alcalde.  Bé, el proper dia vint de novembre es compleix el 
cinquantè aniversari de l’aprovació per part de les Nacions Unides de la 
declaració dels Drets dels Infants, és per això que proposem doncs que el 
nostre Ajuntament pugui celebrar, reivindicar i donar a conèixer aquesta 
declaració i aquesta commemoració.  Per fer-ho proposem un seguit d’actes en 
els quals han participat de manera molt activa les escoles, les ludoteques i els 
esplais de la ciutat, amb actes que es faran el 20 i el 21 de novembre.  I el 
que... perquè el que justament els interessa és que aquesta sensibilització 
arribi als que més als més petits.  És per això doncs que proposem també 
aquesta moció, perquè el Ple de l’Ajuntament el pugui aprovar.  Gràcies. 
 
ALCALDE 
 
Si els sembla passem a la votació o... si no hi ha paraules... o n’hi han?  Si n’hi 
han, no.  Vots a favor?  S’aprova per unanimitat. 
 
Es vota la moció, la qual s’aprova per unanimitat dels presents. 
 

  6. MOCIÓ CONTRA LA VIOLÈNCIA VERS LES DONES.
 
ALCALDE 
 
I la següent moció, contra la violència vers les dones. 
 
El secretari llegeix la part resolutiva de la moció següent: 
 
El dia 17 de desembre de 1999, l’assemblea general de l’ONU va declarar el 
25 de novembre com a Dia Internacional de l’Eliminació de la Violència contra 
la Dona, i va invitar als governs, organitzacions internacionals i organitzacions 
no governamentals a l’organització d’activitats dirigides a sensibilitzar la 
ciutadania respecte d’aquesta problemàtica.  
 
Les dones feministes llatinoamericanes i del Carib, en la seva primera trobada 
el 1981, van proposar aquesta data, en memòria de les tres germanes Mirabal 
assassinades l’any 1960 per ordre del governant dominicà Rafael Trujillo. La 
família Mirabal lluitava per les llibertats democràtiques. 
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L’ajuntament de Vilanova i la Geltrú vol manifestar el condol per la mort de 
totes les dones víctimes de la violència masclista a Catalunya i a la resta de 
l’estat aquest any 2009. Una violència que atempta contra els drets humans 
més elementals, el dret a la vida, a la integritat física i a la llibertat de les 
dones. 
 
Volem expressar com cada dia el nostre rebuig més ferm davant d’una 
problemàtica social tan greu com és la violència masclista. 
 
Per tot això, els grups municipals de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú 
proposen al Ple els següents acords: 
 
“PRIMER. Condemnar totes les manifestacions de la violència masclista, ja 
que es tracta d’un atemptat contra els drets humans i, com a tal, ha de ser 
considerat socialment intolerable. 
 
SEGON. Esmerçar els nostres millors esforços vers la sensibilització i detecció 
de qualsevol situació de violència contra les dones. En aquest sentit, resulta 
essencial continuar generant estratègies educatives allunyades dels 
estereotips sexistes, treballar en la prevenció de la problemàtica, de manera 
especial, amb la població jove, així com potenciar el paper pedagògic dels 
mitjans de comunicació social. 
 
TERCER. Fer palesa la necessitat de continuar avançant en la implantació de 
la perspectiva de gènere i de les dones per tal que aquestes puguin gaudir 
plenament dels seus drets de ciutadania, tot avançant en el foment de la seva 
participació en les polítiques públiques. 
 
QUART. Mantenir la prioritat de seguir treballant per atendre totes les dones 
que pateixen violència i els seus fills i filles, amb tots els recursos necessaris. 
 
CINQUÈ. Ressaltar la importància de millorar els mecanismes de coordinació, 
col·laboració i cooperació entre tots els àmbits públics i privats competents i 
responsables respecte l’abordatge de la violència contra les dones.” 
 
ALCALDE 
 
Gràcies.  Míriam Espinàs. 
 
MÍRIAM ESPINÀS 
 
Gràcies, senyor alcalde. Bé, malauradament un any més, cada any ho dic des 
de fa sis anys, i un any més he de dir: encara no hem eradicat la violència 
masclista i, per tant, hem de continuar lluitant contra això.  I per això, doncs, 
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des del Ple de l’Ajuntament proposem seguir treballant per la sensibilització, 
seguir treballant per la prevenció, fent especial incidència en l’educació dels 
més joves.  Seguir treballant per atendre les víctimes que encara pateixen 
violència de gènere i per millorar també els mecanismes de coordinació entre 
els diferents agents implicats que les han d’atendre, i també volem continuar 
estenent la igualtat d’oportunitats en tots els àmbits.  Gràcies. 
 
ALCALDE 
 
Gràcies, doncs passem a la votació.  Vots a favor?  S’aprova per unanimitat. 
 
Es vota la moció, la qual s’aprova per unanimitat dels presents. 

 
  7. MOCIÓ DEL PP DE SUPORT ALS EMPRENEDORS.

 
ALCALDE 
 
La moció número set és la del grup Popular sobre el suport als emprenedors.  
 
El secretari llegeix la part resolutiva de la moció següent: 
 
La nostra ciutat, com altres ciutats catalanes i espanyoles, travessa una greu 
situació amb ocasió de la crisi. Concretament, són ja més de 5.000 els 
treballadors que es troben a l’atur, la meitat dels quals s’ha generat 
aproximadament durant els darrers 12 mesos. 
 
Diferents veus apunten a que la situació de crisi a la nostra comarca pot 
allargar-se més que a altres comarques catalanes, degut a una certa manca 
d’iniciatives empresarials.  En aquesta situació, algunes persones que es 
troben en aquesta situació podrien optar per l’autoocupació, la qual cosa 
representa un pas sovint difícil i exempt de riscos. 
 
D’altra banda, la iniciativa municipal, a través de Promoció Industrial de 
Vilanova, SAM, ha construït un total de 42 naus industrials al polígon Santa 
Magdalena de la nostra ciutat, de les quals només unes poques han estat 
venudes o llogades, de manera que queda una quantitat important de naus 
lliures, algunes de les quals podrien dedicar-se, ni que fos de forma transitòria, 
a ajudar a persones que poden trobar en l’autoocupació no només una forma 
de sortir de la situació d’atur, sinó també a generar alguns llocs de treball. 
 
En aquest sentit seria una bona iniciativa que aquest ajuntament pogués donar 
suport als emprenedors, estudiant un conjunt de mesures de suport, entre les 
quals hi podria haver la cessió temporal d’una nau industrial que, amb un cost 
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mínim per a l’administració municipal, es pogués posar a disposició d’aquells 
aturats que disposessin d’un projecte d’autoocupació. 
 
És per tot això que aquest Grup Municipal proposa al Ple l’adopció dels 
següents: 

 
ACORDS 

 
Instar l’equip de Govern municipal a: 

 
“1.  Estudiar les mesures de suport que es podrien atorgar aquells aturats de la 

ciutat que disposessin d’un projecte d’autoocupació. 
 
2.  Posar a disposició d’aquests projectes, mitjançant un concurs públic un 

nombre determinat, i per un temps també determinat, les naus de les que 
PIVSAM disposa al polígon Santa Magdalena.” 

 
ALCALDE 
 
Senyor Rodríguez. 
 
SANTIAGO RODRÍGUEZ 
 
Gràcies.  Bé, aquesta moció pretén ser una humil contribució d’aquest grup 
municipal a posar idees i a posar qüestions sobre la taula que puguin servir per 
intentar ajudar a la societat, ajudar a la ciutat a sortir d’aquesta situació de 
crisis en la que ens trobem i, per tant, intentar que hi hagi una major 
dinamització econòmica a la nostra ciutat.  I en aquest sentit els emprenedors, 
aquells que doncs tenen la seva idea de crear la seva pròpia empresa, ens 
sembla que doncs són una peça important en tota aquesta situació en la que 
vivim.  I és precisament ara quan malauradament molts treballadors es queden 
en situació d’atur, que alguns creuen que pot ser el moment adequat, degut 
també a altres circumstàncies, com poden ser la capitalització de l’atur, per 
poder... per tal de poder endegar el seu propi projecte.  I en aquest sentit 
creiem que doncs seria bo que per part de l’Ajuntament es dongués un suport i 
es dongués una ajuda, en la mesura del possible, amb la menor repercusió 
econòmica sobre les finances municipals, que també col·laborés a que aquests 
ciutadans poguessin endegar el seu projecte d’autoocupació i, qui sap, si en el 
futur immediat doncs també generar llocs de treball, que és una cosa que jo 
crec que és d’interès general i és... és l’objectiu comú de totes les forces 
polítiques.  
 
I aquesta és una qüestió, però després tenim una altra qüestió sobre la taula, 
que creiem que pot anar perfectament lligada, i és el fet de que s’han construït 

 
 

 



 
 
 

 
AJUNTAMENT DE 

VILANOVA I LA GELTRÚ 
 
 

unes naus per iniciativa municipal, que ha construït PIVSAM, si no recordo 
malament és un total de 42 naus industrials, de les quals en aquest moment, 
també si no recordo malament i segons les informacions que es van donar en 
l’últim consell d’administració d’aquesta societat, no sé si són 8 o 10 les que 
han estat, o 12, 16?, ja m’ho diran, però en qualsevol cas queda una cantitat 
important de naus encara disponibles i, per tant, desocupades, no?  I que amb 
la situació actual res fa pensar que d’avui per demà doncs hi pugui haver una 
demanda per tal d’ocupar totes aquestes naus.   Per tant, d’un costat és... hi 
han unes necessitats, d’un altre costat hi han unes disponibilitats i entenem 
que seria una bona solució el posar aquest espai a disposició dels 
emprenedors, buscant els mecanismes que es considerin més adequats.  No 
estem parlant, ni molt menys, de regalar absolutament res, sinó de buscar 
mecanismes que permetin que... doncs com per exemple amb la Llei de 
l’impost de societats es preveu que les petites empreses puguin organitzar-se 
el sistema d’amortitzacions de les seves inversions, de manera que al 
començament del funcionament d’una empresa pagui menys i acabar pagant 
doncs un cop l’empresa consolidada, doncs un sistema de lloguer que podria 
ser que en els primers mesos, el primer any doncs no es pagués res, i en anys 
posteriors es pagués allò que s’ha deixat de pagar els primers anys, quan 
l’empresa pot estar consolidada.   
 
No ho diem en la moció, però sí que creiem que seria positiu que en aquesta 
mateixa línia i dintre d’aquesta mateixa iniciativa no només s’hi poguessin 
incloure les naus de titularitat municipal, sinó que si hi han privats que estan en 
una situació semblant que es volguessin acollir a una oferta d’aquestes 
característiques, entenem que seria perfectament compatible per als objectius 
que persegueix.  I aquesta és la voluntat de la moció, demanar que... o sigui, 
posar aquesta aportació sobre la taula per tal d’iniciar el debat oportú i veure si 
entre tots doncs som capaços de tirar endavant iniciatives que permetin ajudar 
a la societat a tirar endavant en aquests moments tan difícils. 
 
ALCALDE 
 
Gràcies, senyor Rodríguez.  Senyora Espinàs. 
 
MÍRIAM ESPINÀS 
 
Bé, jo demanaria al grup municipal del Partit Popular que, donat que aquest 
Ajuntament, des de Promoció Econòmica i també des de l’Institut Municipal 
d’Educació i Treball, conjuntament amb la Mancomunitat Penedès Garraf, 
conjuntament amb l’ADEG, conjuntament amb els sindicats, tenim un projecte 
global i coordinat entre tots els agents, que pretén potenciar la cultura 
emprenedora per les raons que vostè bé ha exposat, i posat també que fa ben 
poc es va signar el Pacte Local per l’Ocupació, l’Ajuntament conjuntament amb 
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sindicats i empresaris, en el qual... pacte que recull ja la necessitat de fer un 
viver d’empreses, la necessitat de treballar per aquesta cultura emprenedora, 
penso que caldria deixar la moció sobre la taula o, en tot cas, li votaríem a 
favor si poguéssim aportar una transaccional, que en el seu punt 1 diria: 
“Continuar donant suport a aquells aturats de la ciutat que disposin d’un 
projecte d’autoocupació”, i en el seu punt 2, per no concretar si han de ser 
les naus de PIVSAM o, com vostè ha dit, altres possibilitats que hi hagin, posar 
doncs que: “posem a disposició espais adequats per desenvolupar 
aquests projectes”. 
 
ALCALDE 
 
Santi? 
 
SANTIAGO RODRÍGUEZ 
 
Gràcies.  Bé, no hi tenim absolutament cap inconvenient.  Sí un matís, en el... 
en la informació que tenim al respecte del Pla de l’Ocupació.  Efectivament, 
parla de vivers d’empreses com a prestació de serveis, i ens sembla bé que 
això es faci d’aquesta manera i en canvi nosaltres fèiem referència, i aixins 
també ho recull la proposta de transacció, a una proposta més concreta per 
quant a la disponibilitat d’espais i, per tant, i en funció de l’argumentació que ja 
he donat de que no necessàriament tenen que ser només naus de propietat 
municipal, sinó que poden ser altres propietaris els que s’hi puguin afegir, 
nosaltres estem d’acord en donar-li suport en aquesta moció.  Però sí 
permetin-me que els hi acabi amb un prec, i el prec és de que ens ho 
prenguem tot això seriosament i que intentem tirar-ho endavant de manera que 
això pugui ser una relalitat quan abans millor.  Gràcies. 
 
ALCALDE 
 
Molt bé.  Passem, per tant, a la votació, si els hi sembla.  Vots a favor... ah, 
perdona. 
 
JOAQUIM ARRUFAT 
 
Sí, nosaltres, des de la Candidatura d’Unitat Popular estem d’acord amb els 
matisos que s’han fet, que ha fet la regidora Míriam Espinàs.  També teníem 
justament alguns matisos a fer en els dos punts, però que ja han quedat 
recollits, com és el sistema de lloguer progressiu, de lloguer subvencionat al 
principi d’aquests projectes perquè... i el lloguer... acords, arribar a acords amb 
aquests nous projectes doncs a llarg termini, en què els primers anys el lloguer 
fos subvencionat per tal de veure la viabilitat del projecte i per tal de que les 
naus fossin utilitzades, unes naus industrials quan s’utilitzen per un projecte 
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doncs ha de ser per força a llarg termini, perquè omplir-les de maquinària, 
etcètera, doncs és costós, és una inversió i, per tant, volíem fer aquests 
matisos.   
 
D’altra banda, també volíem... els dos punts i la moció en si ens portaven 
automàticament al Pla Local per l’Ocupació que, des de la CUP doncs ens 
felicitem que s’hagi signat i que s’estigui avançant en aquest sentit, però d’altra 
banda també volíem recordar que l’argumentari que el govern doncs va 
respondre a la moció de la CUP presentada aquesta primavera sobre la taula 
de ciutat per la crisi, en la qual nosaltres proposàvem doncs justament una 
taula de diferents agents socials, sindicals, econòmics i públics, per abordar 
mesures que poguessin pal·liar la crisi o per tenir una constància de com està 
evolucionant la crisi,  i als arguments el govern va respondre que això doncs no 
tenia cap mena de sentit a nivell local perquè els agents s’organitzaven a nivell 
comarcal i que, per tant, o dins o fora del Consell Comarcal, que finalment va 
ser a dins, doncs s’organitzaria una taula similar, de la qual nosaltres doncs 
fins ara tampoc n’hem sentit gaire res més.  I finalment ara es dóna suport 
doncs a un Pacte Local per l’Ocupació, amb aquells agents que s’organitzaven 
a nivell comarcal.  Cap problema, eh?, nosaltres hi estem d’acord, ens felicitem 
per això, però també ens sobta que ara l’Ajuntament també canviï el seu 
argumentari al voltant de la proposta de viver d’empreses, que la Candidatura 
d’Unitat Popular fa ara tot just dos anys va fer pública als mitjans de 
comunicació i va entrar en forma de pregunta escrita al govern, la proposta de 
crear un viver d’empreses que facilités doncs l’inici de nous projectes, etcètera, 
i la resposta literal del govern per escrit va ser: “aquest és un model caduc, que 
respon a un concepte que ja no s’utilitza en aquest camp”.  I bé, també ens 
alegra i ens congratula que avancem també en el viver d’empreses i només 
volíem doncs deixar clar que aquests dos punts es contradien i pensem que en 
el seu moment es va en un cas desestimar la pregunta escrita dient que era un 
model caduc i en l’altre doncs es va replicar que no, que una taula local de 
ciutat per la crisi no era adequada perquè el nivell comarcal era l’adequat, 
doncs que tot això se’ns va dir, doncs, perquè ho deia qui ho deia, ho deia la 
CUP i no ho deia un altre agent i, per tant, es van desestimar així aquestes 
propostes.  Gràcies. 
 
ALCALDE 
 
Molt bé, passem... ah, perdona, Gerard.  Senyor Figueras. 
 
GERARD FIGUERAS 
 
Gràcies, senyor alcalde.  També per anunciar el vot positiu del grup municipal 
de Convergència i Unió a aquesta moció, amb la prèvia recordatori i també una 
mica doncs manifestar la queixa d’aquest grup per dugues qüestions.  La 
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senyora Espinàs feia referència al Pacte per l’Ocupació signat fa uns dies entre 
el govern i els agents socials que vostè mencionava.  Un pacte que celebrem 
però que alhora lamentem que des de l’oposició haguem hagut de conèixer el 
contingut d’aquest pacte pels mitjans i només prèviament doncs per altres, és a 
dir, per gent que signava el pacte i que no eren precisament a l’equip de 
govern.  Pensem que tots els grups municipals, i aixís doncs, com altres 
propostes que s’havien posat sobre la taula, podíem aportar algunes solucions 
positives a incloure també en aquest pacte, al qual només se’ns va convidar, 
insisteixo, en la signatura.  Algunes mesures que també haurien pogut 
incorporar, positives, a l’hora doncs de sumar, a l’hora de poder sumar 
esforços per poder canviar les dolentes xifres d’atur que hi ha a la nostra ciutat.  
Algunes de les mesures que, doncs, des d’aquest grup municipal es van 
presentar també en el Ple de l’estat de la ciutat, amb una voluntat estrictament 
constructiva i que de les quals tampoc se n’ha tingut en compte cap ni una.  Dit 
això, doncs esperem que a partir d’ara aquest pacte i aquest impuls que 
sembla que dóna el govern canviant d’opinió, tal i com recordava el regidor de 
la CUP, reporti fets i reporti dades positives, perquè les cues que veiem cada 
matí a les files de les oficines de treball de la Generalitat segueixen siguent 
massa llargues i constants.  Per tant, aplaudim la moció del grup Popular i ens 
hi sumem, com no podia ser d’altra manera, afegint també que es pugui tenir 
en consideració doncs totes aquelles iniciatives de cara a aquelles persones 
emprenedores i de cara a aquells joves emprenedors que algunes de les 
entitats signants del pacte per l’ocupació a Vilanova ja impulsen, eh?, a través 
doncs de l’assessorament doncs d’aquells sèniors o d’aquelles persones que 
tenen una experiència acumulada en el camp de l’emprenedoria i l’empresa a 
l’hora d’ajudar a doncs persones que volen tirar endavant, tirar endavant un 
projecte.  I ens hi afegim també doncs a que es pugui tenir en consideració 
alguns dels aspectes que hi ha en el recentment firmat acord per l’ocupació 
juvenil a nivell de Catalunya i que té doncs un seguit de mesures concretes a 
l’hora de donar suport específicament en aquelles persones més joves del país 
que en aquests moments doncs no tenen feina.  Gràcies. 
 
ALCALDE 
 
Gràcies, senyor Figueras.  Senyora Espinàs. 
 
MÍRIAM ESPINÀS 
 
Bé, jo per contestar una mica de manera global les intervencions, tant de la 
CUP com de Convergència, dir que no és el mateix fer una mesa per una crisi, 
que fer un pacte local per l’ocupació.  Jo quan vaig presentar el pacte, he 
insistit i ho he dit a tots els mitjans que m’ho han preguntat, que fer un pacte 
local per l’ocupació no és només unes mesures concretes contra la crisi, és 
parlar de futur, és parlar de fer un canvi d’estratègies de cara al futur d’una 
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diversitat econòmica, de plantejar coses que en un futur ens permetin no tornar 
a caure en una situació com la que estem actualment.  Per tant, no és lo 
mateix el que... quan es proposava una comisió per combatre una crisi, que 
està fora del nostre abast, que un pacte local que ens permeti treballar ara pel 
present, per un futur mitjà i per un llarg futur, eh? 
 
Per altra banda, també dir que... que el projecte que tenim sobre 
emprenedoria, que he dit abans, de tots els agents, no només parla de viver 
d’empreses, viver d’empreses per si sol no té un significat, parla de moltes més 
coses, és una globalitat el que es treballa i, per tant, una proposta concreta de 
viver d’empreses no interessa si no va acompanyada de tot un seguit d’accions 
laterals que fagin que el viver d’empreses tingui èxit, sinó el viver d’empreses -
ja s’ha provat altres vegades- pot estar condemnat al fracàs si no va 
acompanyat per altres accions.  Gràcies. 
 
ALCALDE 
 
Molt bé, passem a la votació, doncs.  Vots a favor?  Amb la transacció, 
naturalment.  S’aprova per unanimitat. 
 
Es vota la moció, amb la transacció, la qual s’aprova per unanimitat dels 
presents. 
 
El text aprovat és el següent: 
 
“1. Continuar donant suport a aquells aturats de la ciutat que disposin d’un 

projecte d’autoocupació. 
 
 2. Posar a disposició els espais adequats per desenvolupar aquests 

projectes.” 
 
A continuació es tracten conjuntament els punts 8 i 11 de l’ordre del dia. 
 

  8. MOCIÓ DEL PP EN CONTRA DE LA PUJADA DELS IMPOSTOS 
PREVISTA EN ELS PRESSUPOSTOS GENERALS DE L’ESTAT 
PER AL 2010.
 

ALCALDE 
 
Passem a la moció número vuit i onze.  La vuit és la moció del Partit Popular 
contra l’apujada d’impostos prevista en els pressupostos generals de l’Estat de 
2010 i l’onze és moció de Convergència i Unió sobre l’augment de dos punts 
de l’IVA.  Malgrat no són estrictament iguals, em sembla que té una certa 
coherència que les fem alhora.  El que suggereixo és que primer la defensi el 
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grup... el Partit Popular, després el grup de Convergència i Unió i després es 
posicioni cada grup de menor a major.  
 
El secretari llegeix la part resolutiva de la moció: 

 
El Projecte de Pressupostos Generals del Estat per a l’any 2010, aprovat pel 
Consell de Ministres el 26 de setembre, conté una sèrie de mesures que, si no 
es modifiquen, augmentaran encara més la crisi a la qual ens ha portat 
l’erràtica política del president del Govern, que farà que la recuperació 
econòmica del nostre país sigui la darrera d’Europa. 
 
L’única solució que proposa el Govern socialista per pal·liar els efectes de la 
crisi és apujar els impostos als treballadors i classes mitges, sense que es 
proposi cap mesura d’austeritat. 
 
Tanmateix, sense cap mena de dubte, l’increment d’impostos repercutirà en les 
finances municipals. 
 
Els Ajuntaments són el Govern més proper als ciutadans.  La situació de crisi 
actual i la difícil conjuntura social de molts col·lectius de ciutadans, provoca 
que sigui l’administració local la primera en rebre les queixes i peticions dels 
mateixos.  A més, caldrà reduir els pressupostos, tant per la crisi econòmica 
com per l’escàs suport que rebran del Govern, davant la imminent retallada de 
les aportacions de l’Estat. 
 
Si es mantenen els pressupostos presentats, el finançament local incondicionat 
caurà un 17,8%, cosa que significa una pèrdua de 3.081 milions d’euros 
respecte l’any 2009. 
 
És tan gran la preocupació de les corporacions locals per aquesta qüestió,  que 
la mateixa FEMP acaba d’aprovar una moció dirigida al Govern en demanda 
d’una negociació de mesures puntuals per a ésser incloses en els 
pressupostos del 2010.  
 
L’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, que no és aliè a aquesta situació, d’un 
costat ha fet l’esforç de congelar impostos i taxes als ciutadans, i de l’altre 
veurà reduïda l’aportació de l’Estat pel descens de la recaptació d’impostos 
fruit de la situació de crisi que patim. 

 
És per tot això que aquest Grup Municipal proposa al Ple l’adopció dels 
següents: 

ACORDS 
 

Instar l’equip de Govern municipal a: 
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“PRIMER. Instar al Govern la retirada de l’augment dels impostos en els 
Pressupostos Generals de l’Estat per al 2010, per ésser una mesura injusta i 
antisocial. 
 
SEGON. Reclamar al Govern que siguin ateses les peticions de la FEMP i que 
accepti les modificacions proposades als PGE del 2010, entre les que 
destaquen el manteniment de les partides i conceptes que de sempre s’han 
destinat a les corporacions locals, sense cap retallada. 
 
TERCER. Donar compte dels presents acords a la Presidència del Govern, a 
les Vicepresidències i als portaveus de tots els Grups Parlamentaris de les 
Corts Generals.” 
 

11. MOCIÓ DE CIU SOBRE L’AUGMENT DE DOS PUNTS DE L’IVA.
 
El secretari llegeix la part resolutiva de la moció: 
 
Atès que l’anunci per part del Govern de l’Estat d’augment de dos punts de 
l’IVA a partir del mes de juliol de 2010 i de forma permanent en el futur, 
perjudicarà no només les famílies i les empreses, sinó també les 
administracions locals.  
 
Atès que aquest augment pot suposar una disminució del consum per part dels 
ciutadans, agreujant la crisi econòmica que es pateix en aquests moments.  
 
Atès que des de la perspectiva institucional, el fet que l’Ajuntament sigui 
considerat com un consumidor final, dóna com a resultat que no puguem 
deduir-nos l’IVA suportat, tant dels serveis, productes i obres que la nostra 
corporació local contracta.  
 
Atès que aquest augment de l’IVA comportarà un augment de la despesa 
corrent dels ajuntaments i una major dificultat per a realitzar inversions. 
 
Atès que existeix una reivindicació històrica del municipalisme català perquè 
les administracions locals no estiguin subjectes al pagament de l’IVA. 
 
Per tot això, el Grup Municipal de Convergència i Unió demanem al Ple de 
l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú l’adopció dels següents  
 

ACORDS: 
 
“PRIMER. Demanar al Govern de l’Estat que no faci efectiu aquest augment de 
l’IVA que perjudica greument famílies, empreses i institucions locals.  
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SEGON. Demanar que el Govern de l’Estat faci els tràmits necessaris perquè 
les administracions locals no paguin l’IVA. 
 
TERCER. Fer arribar aquest acord al president del Govern espanyol, als grups 
parlamentaris del Congrés dels Diputats, a l’Associació Catalana de Municipis i 
Comarques i a la Federació de Municipis de Catalunya.” 
 
ALCALDE 
 
Senyor Rodríguez. 
 
SANTIAGO RODRÍGUEZ 
 
Gràcies.  Bé, creiem que ja és de sobres conegut que el projecte de Llei de 
pressupostos generals de l’Estat que està en tràmit parlamentari, seguint el 
tràmit parlamentari, contemplen un increment dels impostos, i concretament la 
part que creiem que afecta a més ciutadans és aquest increment de 2 punts 
percentuals de l’Impost sobre el Valor Afegit.  I això ha estat contestat i criticat 
per molts espectres de la societat, no?  I en aquest sentit jo crec que hi han 
tres consideracions a fer, no?  Una primera la de dir que nosaltres, el Partit 
Popular, creiem que precisament en època de crisis és un moment inadequat 
per pujar els impostos per quant això lo que pot fer, lo que pot acabar fent és 
aprofundir encara més en aquesta crisi i posar encara més dificultats a la 
societat i a les empreses que tenen llocs de treball.  I tant és aixins fins i tot 
que el mateix equip de govern de Vilanova ho ha entès aixins i en la recent 
proposta d’Ordenances fiscals que es van aprovar doncs es va aprovar la 
congelació de taxes i impostos, és a dir, el creixement zero, no?  I per tant, 
doncs aquesta entenem que és una primera circumstància.  La segona 
circumstància és que aquest increment dels impostos precisament a qui afecta 
és a les classes mitjanes i a les classes treballadores de tota Espanya, per tant 
és un argument més en contra d’aquest increment generalitzat dels productes, 
generalment dels productes de consum de forma generalitzada.  I encara una 
tercera qüestió, i és que els ajuntaments, precisament els ens locals, es veuran 
afectats també per aquest increment de l’IVA.  Per un costat ja es veuen 
afectats per la situació de crisis, directa i indirectament.  Directament perquè hi 
ha una menor recaptació d’impostos municipals, d’un costat.  D’un altre costat 
perquè la participació de l’Ajuntament en els ingresos de l’Estat també es 
redueixen, fruit de la disminució de l’activitat econòmica arreu de l’Estat i, per 
tant, també l’aportació de l’Estat als ajuntaments disminuirà.  Però encara 
finalment, amb aquest increment d’impostos, lo que provocarà és que els 
serveis que adquireix o que paga aquest Ajuntament també es veuran gravats 
amb aquest increment dels impostos.  Per tant, d’un costat menys ingressos, 
d’altre costat més despeses, més impostos i, per tant, això també posa en una 
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situació complicada i complexa la majoria de... tots els ens locals de, no només 
de Catalunya, sinó de tota Espanya, com aixins també ho ha fet veure la 
Federació Espanyola de Municipis i Províncies.  Per tant, en la proposta doncs 
el que fem, el que demanem és aquest posicionament contrari a aquest 
increment d’impostos que es preveu en els pressupostos generals de l’Estat. 
 
ALCALDE 
 
Senyora Llorens. 
 
ARIADNA LLORENS 
 
Sí, bé, gràcies.  La moció que presenta el grup de Convergència i Unió és més 
concreta i parla estrictament de l’augment de l’IVA.  Per què parlem d’aquest 
augment de l’IVA?  Doncs en primer lloc perquè l’IVA és un impost que 
bàsicament el que grava és el consum.  Per tant, no distingeix la renda de la 
persona que consumeix i per altra banda hi han estudis que ratifiquen la 
correlació entre increment de l’impost de l’IVA i la disminució del consum.  En 
una situació de crisi econòmica sembla que el consum intern pugui ser una de 
les bases importants per reactivar l’economia; per tant, sota aquest punt de 
vista creiem que un increment de l’impost de l’IVA és clarament contraproduent 
en una situació de crisi econòmica.  Però més enllà del fet general, del fet de 
que pot afectar a quansevol persona, a quansevol família, volem fer una... 
volem subratllar especialment el que fa referència a l’àmbit municipal.  I per 
què ho diem?  Doncs perquè l’impost de l’IVA ja fa temps que hi ha una 
reivindicació històrica, des del municipalisme català, i aquí coincideix la 
Federació de Municipis de Catalunya i l’Associació Catalana de Municipis, en 
el sentit de demanar que aquest IVA no existeixi per als ajuntaments.  Quan un 
ajuntament construeix una escola bressol o fa una plaça, o inverteix en una 
biblioteca, en tots aquests aspectes se’ls hi està comptabilitzant l’IVA, i en 
canvi l’ajuntament en si el que està fent és donar un servei a tota la seva 
població.  Per tant, des d’un sentit estricte, el concepte d’IVA aquí és, com a 
mínim, ambivalent.  Clar, si aquí augmentem dos punts, amb aquesta proposta 
que ens fan des de l’Estat espanyol, s’incrementa encara més aquest IVA, el 
que està passant és que encara més el ja precari finançament municipal es 
veu encara més acuciat, encara més afectat, no?  Potser crear una borsa on 
aquest IVA es guardés i després lo que s’ha estalviat l’Ajuntament en IVA 
hagués d’anar directament aplicat sobre polítiques de vivendes, o a polítiques 
d’escoles, etc., podria ser una solució.  Però en quansevol cas l’increment és 
incompatible, des d’un punt de vista almenys de criteris econòmics, amb 
intentar doncs motivar el consum i motivar el consum propi des dels ens locals, 
no?  I aquests són els motius que fan que us demanem el vot positiu en 
aquesta moció.  Gràcies. 
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ALCALDE 
 
Gràcies, senyora Llorens.  I, per tant, de menor a major, el senyor Arrufat, en 
nom de la CUP, endavant. 
 
JOAQUIM ARRUFAT 
 
Bé, ja d’entrada des de la CUP direm que... diem que votarem a favor de la 
proposta de Convergència i Unió i en contra de la del Partit Popular, pel 
següent, per les següents raons, perquè nosaltres entenem els arguments que 
es donen per demanar la supressió d’aquest augment de l’IVA, en ser l’IVA 
doncs un impost, per dir-ho d’alguna manera, indiscriminat, és a dir, s’aplica 
sobre els productes i, per tant, grava totes les economies, les petites, les 
pobres, les riques, les mitjanes i, per tant, pensem que és una càrrega amb la 
que no es pot carregar ara mateix els ciutadans en aquests moments de crisi.  
No estem d’acord amb el mateix punt que de la moció del Partit Popular, que 
és instar el govern a la retirada de l’augment dels impostos en els 
pressupostos generals de l’Estat, perquè són altres també els augments 
d’impostos que proposa el govern de l’Estat, com per exemple l’augment en el 
gravamen de les rendes de capital i... és a dir, de les rendes altes, d’aquells 
diners que es fan per inversió de capital i nosaltres no només estem d’acord 
amb això, sinó que creiem que el govern de Zapatero doncs és poruc en gravar 
com caldria doncs aquest tipus de beneficis que es generen del capital, però a 
més a més que caldria una acció més contundent amb la reducció dels 
paradisos fiscals i, per tant, que tots aquests... tots els diners que es guarden 
als paradisos fiscals poguessin cotitzar aquí... bueno, a l’Estat espanyol.  Per 
tant, en aquest sentit a l’augment d’impostos sobre l’IVA doncs hi estaríem en 
contra, però no en contra de tots els augments que proposa el govern 
espanyol.  
 
En el segon punt de la moció de Convergència, que és demanar que el govern 
de l’Estat faci els tràmits necessaris perquè les administracions locals no 
paguin l’IVA, trobem totalment coherent i just, exactament per les raons que ha 
exposat la regidora de Convergència. I en el segon punt que proposa la moció 
del Partit Popular, que és reclamar al govern que siguin ateses les peticions de 
la Federació Espanyola de Municipis i Províncies i que accepti les 
modificacions proposades als pressupostos generals de l’Estat, entre les que 
destaquen el manteniment de les partides i conceptes, direm que just mantenir 
les partides i conceptes hi estaríem d’acord, però són altres les propostes que 
també trasllada aquesta Federació Espanyola de Municipis i Províncies, per tal 
que es modifiquin els pressupostos generals, i no estem d’acord amb totes les 
que proposa.  Per tant, com que aquest punt torna a incloure més coses de les 
que... de les que després ressalta, i torna d’alguna manera a colar gat per 
llebre, i demanant que es mantinguin aquests conceptes i aquestes partides 
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inclou totes les propostes, sense especificar-les, que demana la Federació 
Espanyola de Municipis i Províncies, doncs també ens hi mostrem en contra.  
Gràcies. 
 
ALCALDE 
 
Gràcies, senyor Arrufat.  Senyor Álvaro. 
 
JOSEP TOMÀS ÁLVARO 
 
Gràcies.  Bé, primer per anunciar que votarem a favor de les dugues mocions.  
Esquerra Republicana votarà a favor de la moció del PP i de la moció de 
Convergència, però sí que voldria comentar un parell de temes respecte a la 
moció del Partit Popular.  Esquerra Republicana, quan diu no als pressupostos 
de l’Estat i no només està en contra de l’apujada dels impostos, no ho diu 
només en aquest cas per una qüestió d’oportunisme i partidisme.  Nosaltres 
hem fet esmenes a la totalitat, per parlar del tema del model auto... del tema 
portuari, el tema de l’aeroport, el tema del traspàs de rodalies, el tema de l’eix 
ferroviari mediterrani, el tema de la reciprocitat de Canal 9 i TV3 als Països 
Catalans, i també dir-li que en aquest cas perquè ho hem fet.  Hem fet més de 
quatre-centes esmenes de contingut econòmic i en aquelles, per exemple, hem 
parlat –abans en feia esment el senyor Arrufat- del fet de l’increment de la 
renda per a no residents, és a dir, els esportistes d’elit, que normalment doncs 
posen els calés fora de l’Estat espanyol, els cantants d’òpera, homes i dones 
cantants d’òpera que també ho fan fora de l’Estat, sobretot normalment a 
Andorra, que és on acostumen doncs a fer l’empadronament fiscal, no?  
Després també el gravament de l’impost del patrimoni, a partir d’un milió i mig 
d’euros.  En aquest cas també excloent el que és l’habitatge habitual.  Després 
també incrementar la tributació de les societats d’inversió de capital variable, 
utilitzades només per les grans fortunes i que només tributa en aquest cas un 
1%, no?  Per tant, li repeteixo, no és només parlar de l’apujada d’impostos, jo 
entenc que el PP fa en aquest cas bandera d’aquest tema.  Normalment vostè 
sap que no porta mai mocions si no es parla estrictament de Vilanova i la 
Geltrú.  Aquí en aquest cas sí que hi ha alguna cosa que es fa esment, perquè 
clar, s’apugen els impostos i, per tant, els vilanovins estem tots dins en aquest 
mateix coixí, no?  Però... no s’ho prengui per costum, però li votarem a favor. 
 
I després la de Convergència també la votarem a favor, per una qüestió doncs 
també dels arguments que fins ara he estat explicant.  Però en el tema de l’IVA 
no tot és igual, no tot és el tema de les famílies, no és tot... evidentment que 
tots els ciutadans, els que anem a peu, entre cometes, eh?, que som els que 
acabem rebent l’apujada de l’IVA, però sí que el tema financer i el tema de les 
empreses caldria també matitsar que no és el mateix quan... amb transaccions 
comercials, transaccions empresarials, el fet d’aplicar o no aplicar aquest IVA, 
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caldria discutir-ho i arribar més a la profunditat.  Una cosa que sí que estem 
completament d’acord és en el tema de que els ajuntaments, no d’ara, eh?, 
quan vostès també donaven suport al Partit Socialista el Partit Popular a 
Madrid, al tema de l’IVA, en cap moment van lluitar perquè els ajuntaments no 
poguéssim, poguéssim desgrava’l.  Vostè sap que des del primer dia els 
ajuntaments només paguem IVA, no ens ho podem desgravar i, per tant, doncs 
tot allò que es fa, aquest 16%, i ara serà un 18, que en el seu moment doncs 
estem pagant.  Celebrem que fagin aquesta proposta, malauradament vostè 
sap que amb el suport del Partit Nacionalista Basc, que quan convé allà es 
posen d’acord i voten a favor dels pressupostos, i els de Coalición Canaria, 
aquests ja se sap que ho tenen molt fàcil, perquè a aquests els hi demanen 
tenir els plàtanos més baixos () i els hi voten a favor i s’acaba ràpidament els 
acords amb el Partit Socialista o amb el Partit Popular.  I aquesta és la realitat. 
 
Des d’Esquerra s’ha fet un esforç per arribar a un acord amb el Partit 
Socialista.  Tinc entès que també per part d’Iniciativa, per part d’anar a favor a 
(), per part de partits que en aquests moments doncs podrien buscar aquest 
acord, però com que no han estat disposats a segons què doncs han fet 
aquesta esmena a la totalitat han votat en contra.  De totes maneres, 
repeteixo, des d’Esquerra Republicana votarem a favor tant de la moció del 
Partit Popular com la moció de Convergència i Unió.  Gràcies. 
 
ALCALDE 
 
Gràcies, senyor Álvaro.  Senyora Sánchez. 
 
IOLANDA SÁNCHEZ 
 
Bé, en tot cas demanar-li al Partit Popular si farà votació separada, si permet la 
votació separada dels dos punts.  Sí? I en tot cas doncs anunciar el vot negatiu 
per al primer punt de la moció i el vot positiu del nostre grup en el segon punt 
de la moció del Partit Popular.   
 
I pel que fa a la moció de Convergència, també anunciar el vot favorable.  I 
bàsicament per les qüestions que diré.  Primer de tot, que volem dir que la 
política fiscal no es pot veure o valorar des del dogmatisme.  No sempre 
abaixar impostos és bo, ni apujar-los tampoc.  Depèn del context en el que es 
pren la decisió, i en aquests moments doncs té... té molt clarament el context.  
Davant dels actuals pressupostos de l’Estat ens trobem, com molta gent del 
carrer, doncs desencisats, i bàsicament perquè són uns pressupostos que 
prediquen allò que no fan.  No es pot fer un pressupost social amb la pressió 
fiscal més baixa d’Europa, i per això esperava en aquests moments concrets 
de crisi que es fes realitat aquell anunci del president Zapatero, en el que deia 
“qui més tingui, més pagui”, que les rentes més altes serien les que farien el 
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major esforç.  Doncs això que ens esperàvem, i el nostre grup estava inclús 
doncs disposat a negociar amb el Partit Socialista al Congrés mesures en 
aquest sentit, doncs ara resulta que no, que la reforma fiscal solsament s’ha 
traduït en l’apujada de l’IVA i, per tant, doncs –això ja s’ha dit-, doncs es reflexa 
o afecta a les classes mitjanes i treballadores i, evidentment, repercutirà en el 
consum.  Nosaltres apostàvem per uns pressupostos, els del 2010, en aquest 
context concret de crisi, bàsicament que fes front amb diferents... i com a 
instrument, com un dels instruments, aquest pressupost també per sortir de la 
crisi, bàsicament amb dues qüestions: multiplicar els esforços contra el frau 
fiscal, no es reflexa i és una cosa que tant de bo ens hi poséssim tots els 
partits polítics a treballar per evitar el frau fiscal; incrementar la tributació de les 
grans fortunes personals o familiars; incrementar fins al 47% les rendes del 
treball superiors a 100.000 euros a l’any, la tributació d’aquestes rendes; 
modificacions en els trams de l’IBI, i en aquest sentit no aplicar una apujada, 
sinó baixar l’IVA en productes com panyals, ulleres, rehabilitació de l’habitatge; 
una fiscalitat verda: qui contamina que pagui; i la modificació dels impostos per 
a les PIMES, en aquest cas reduint-se; i un increment en aquelles empreses 
de benefici superior als 1000 milions d’euros.  En aquest sentit, doncs, com 
dèiem, doncs no podem votar-li el primer punt.   
 
Pel que fa al dos, és evident que l’assignatura pendent està al finançament 
local, és el finançament local.  I ademés hem vist i hem pogut veure, i en 
aquest sentit ens crèiem també que el govern de l’Estat havia experimentat i 
havia fet una aposta clara perquè els ajuntaments hem ajudat a resoldre en 
part la crisis, perquè amb el Pla Zapatero, l’anomenat Pla Zapatero FEIL 1, 
hem possibilitat accions i mesures reals com a ajuntaments, se’ns ha 
encarregat als ajuntaments la gestió d’aquest Pla, fent evident doncs que érem 
eficients i hem estat eficients i eficaços en que es fessin aquestes mesures de 
creació d’ocupació.  Doncs bé, la nova decepció és que no tan sols no ens 
apuja el finançament local, sinó que al revés, rebrem menys ingressos, amb la 
qual cosa doncs tornem a estar pitjor que abans.   
 
I, pel que fa a la moció de Convergència, doncs és evident, no?  Creiem, 
doncs, que hem d’insistir en retornar l’IVA a totes les inversions municipals, 
inclús les del FEIL, i en aquest sentit, doncs, com us dèiem, trobarem difícil i 
amb aquests diners que ens podríem doncs estalviar de l’IVA, fer inversions 
municipals molt més necessàries.  Per tant, votarem favorablement la moció. 
 
ALCALDE 
 
Molt bé.  Gràcies, senyora Sánchez.  Senyor Ruiz. 
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JUAN LUIS RUIZ 
 
Sí, gràcies.  Senyor alcalde, en tot cas el que està clar és que aquesta 
proposta d’impostos per part del govern de l’Estat amb uns no els hi agrada per 
molt i amb uns altres no els hi agrada per poc, no?  En tot cas, cadascú té la 
seva posició al respecte.   
 
Nosaltres, com comprendran, respecte a cadascuna de les mocions, el primer 
punt no el votarem favorablement i el segon i tercer de cada moció sí que el 
votarem favorablement.  Respecte a la moció del PP, en el qual el primer punt 
doncs “instar al govern la retirada de l’augment dels impostos, per ser una 
mesura injusta i antisocial”, home, nosaltres creiem que precisament no és una 
mesura injusta i antisocial; en tot cas –ja deixo clar que no voldria que això es 
convertís en un debat sobre els pressupostos generals de l’Estat i sobre la 
proposta d’impostos, que en tot cas això ja pertany a les Corts Generals i això 
ha estat així, no?-, però en tot cas nosaltres què diem, que no són injustos ni 
antisocials, al contrari, no?, en moments de dificultat econòmica, en moments 
de crisi el que cal per una banda és, doncs una austeritat pel que fa a la 
despesa pública i evidentment també doncs augmentar aquestes prestacions 
socials, no?, les actuals i en la mesura que sigui possible augmentar-les.  Per 
tant, el pressupost que es va... el pressupost, doncs, de l’Estat, jo crec que 
tenen un caire social important, és a dir, de cada dos euros de despesa un 
euro es destina precisament a despesa social.  I evidentment, això només és 
possible gràcies als impostos i a l’augment dels impostos.  Amb una prioritat 
molt clara, no?, repeteixo que és l’augment de les prestacions socials. 
 
Respecte als impostos, mirin, al 2004 la presió fiscal a Espanya era del 34’5% 
amb relació al Producte Interior Brut.  Ara mateix és del 32’8, és a dir, un 1’7 
punts per sota de quan governava el Partit Popular, i això són dades públiques, 
dades que a més a més de la Comisió Europea, dades de la OCD, no?  Per 
tant, hi ha hagut en aquests últims anys una rebaixa dels impostos.  
Bàsicament hi ha hagut una rebaixa dels impostos, en primer lloc hi ha hagut 
una davallada del 5% de l’Impost de Societats, i a més a més ara es proposa 
encara més rebaixar aquest impost sobre totes les petites i mitjanes empreses 
que generin ocupació.  Per tant, com una mesura, doncs, de donar suport a 
l’activitat econòmica, no?  Però a més a més també en aquests anys hi ha 
hagut una rebaixa de l’IRPF, que això ha suposat 9.000 millons d’euros a favor 
de les famílies, i aquesta rebaixa doncs ha estat bàsicament baixant el tipus 
d’IRPF, inclús el tipus màxim, que va passar del 45 al 43, i a més a més també 
apujant el mínim exempt, no?, de tal manera que els que malauradament 
s’anomenen mileuristes, per exemple, ara mateix no paguen IRPF, estan 
exempts d’IRPF, no?  Per tant, davant d’una conjuntura econòmica bona doncs 
es van baixar els impostos a les famílies i a les empreses, i evidentment ara 
toca un esforç de protecció social i d’inversió que malauradament doncs 
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aquesta inversió privada ha disminuït, no?  Per tant, el que cal és millorar els 
ingressos públics.   
 
Respecte l’apujada d’impostos, ja s’han dit, bàsicament són dos, per una 
banda són les rentes de capital i l’altra l’apujada de l’IVA.  Pel que fa a les 
rentes de capital, home, miri, passen del 18% al 19% pels primers 6000 euros, 
que això són el 94% dels que declaren rentes de capital.  Per tant, si cobra 
1000 euros d’interessos ara, pagarà 190 euros, que vol dir 10 euros més que 
abans.  En canvi, si un cobra 100.000 euros d’interessos, home, pagarà 21.000 
euros més, que són 3.000 euros més, evidentment, com no pot ser de cap altra 
manera, no?  És a dir, qui més diners té, doncs en tot cas pagarà més.  De la 
mateixa manera que aquells que tenen superior als 6000 euros, doncs estaran 
al 21%.  Pel que fa a l’IVA, home clar, aquí s’ha parlat de l’IVA com si fos una 
cosa generalitzada; en tot cas hi han tres IVA, no?, hi ha l’IVA general, l’IVA 
reduït i l’IVA súper reduït.  L’IVA general, que passa del 16 al 18%, per tant, 
estem parlant d’un increment del 2%.  El reduït passa d’un 7 al 8%, és un punt, 
i després tenim el súper reduït, que aquest es manté exactament igual que fins 
ara, que és el 4%, i en aquest IVA súper reduït precisament és on hi han doncs 
els aliments de primera necessitat, hi han els medicaments, llibres, els vehicles 
per a persones amb mobilitat reduïda, hi han els habitatges de protecció oficial, 
etc., etc., aquest no es modifica.  Per tant, nosaltres, repeteixo, votarem en 
contra dels primers punts, tant de Convergència i Unió com del Partit Popular, 
perquè ens sembla que en aquests moments precisament el que cal és 
austeritat en la despesa pública i més protecció social, i això passa per un 
increment dels impostos. 
 
ALCALDE 
 
Jo... tenim un... caure en una temptació, que és reproduir un debat que no ens 
correspon.  Han fixat tots les posicions i els hi suggeriria que passéssim a la 
votació.  Si és una cosa... un matís o tal... evidentment podem fer un debat ara 
sobre això, però em sembla que correspon que és al Congrés, doncs ja fan els 
debats, no?, sobre el tema... 
 
SANTIAGO RODRÍGUEZ 
 
No, no, precisament, senyor alcalde, era per fer aquesta precisió, que inclús en 
la defensa de la moció he evitat fer una explicació de pressupostos generals de 
l’Estat, però sí que m’ha cridat l’atenció que fins i tot qui ha dit que no faria 
aquest debat l’ha fet.  Perquè a part dels publireportatges d’Esquerra 
Republicana i d’Iniciativa, doncs el senyor Ruiz ens ha fet també una explicació 
dels pressupostos generals de l’Estat.  Era només aquest matís.   
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I el segon matís, amb el senyor Álvaro dir-li que no pateixi, que no ens prenem 
per costum que ens voti les mocions, però sí que li faig notar que avui serà la 
segona que ens votarà, no fos cas que avui no dormís, no dormís 
adequadament, eh? 
 
ALCALDE 
 
Era un suggeriment de caràcter general, eh?, no només per als grups de 
l’oposició, perquè aquesta és una moció que no té la connotació de govern-
oposició, sinó que és una... de partits, per entendre’ns, eh?  En aquest sentit, 
doncs si els hi sembla passem a la votació.   
 
Home, jo donaria el tercer punt de les dos per aprovat, no?, perquè imagini’s 
ara que no... vull dir que és el de trasladar, eh?, el tercer punt és el de 
trasladar.  Ho dic perquè votem el número 1 i el 3, i el 2 i el 3, per entendre’ns, 
eh?   
 
Hem de fer les mocions per separat?  Sí, no?  
 
SECRETARI 
 
Sí, mocions per separat i cada moció... 
 
ALCALDE 
 
Val, d’acord, doncs de la del grup Popular, vots a favor del punt número 1? 
Nou, deu, onze, molt bé.  Vots en contra?  Aquest punt número 1 decau amb 
els vots de la CUP, d’Iniciativa i del grup Socialista, eh? 
 
I ara passem al 2 i 3, per entendre’ns, eh?, que és... Vots a favor?  
Abstencions?  Vots en contra?  Amb el vot en contra de la CUP i el vot 
favorable de la resta de grups. 
 
I ara passem a la del grup de Convergència i Unió. Tres quarts del mateix.  
Vots a favor del punt número 1?  Senyor secretari, ho ha seguit? 
 
SECRETARI 
 
Sí, sí, sí, ho tinc apuntat. 
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ALCALDE 
 
Vots en contra? Abstencions? Ah, ha votat a favor, perdona’m.  Per tant, queda 
aprovada, perquè hi ha el vot del grup de Convergència i Unió, de la CUP, del 
grup Popular, d’Iniciativa i d’Esquerra.  D’acord? 
 
I el punt número 2 i 3, vots a favor?  S’aproven per unanimitat. 
 
Molt bé, per tant la de Convergència i Unió s’aprova sencera i la que no 
s’aprova és el punt número 1 de la del grup Popular, eh?   
 
VOTACIÓ PUNT 8 
 
 Votació primer punt: 
 
  Vots a favor: CiU, PP i ERC (11) 
  Vots en contra: PSC, ICV-EA i CUP (13): 
 
 Votació punts 2 i 3: 
 
  Vots a favor: PSC, CIU, PP, ICV-EA i ERC (23) 
  Vots en contra: CUP (1) 
 
S’aproven, per tant, els punts 2 i 3 de la moció. 
 
 
VOTACIÓ PUNT 11 
 
 Votació primer punt: 
 
  Vots a favor: CiU, PP, ICV-EA, ERC i CUP (14) 
  Vots en contra: PSC (10) 
   
 Votació punts 2 i 3: 
 
  S’aprova per unanimitat dels presents.  
   
Per tant, queda aprovada tota la moció presentada pel grup de Convergència i 
Unió. 
 

  9. MOCIÓ DEL PP SOBRE LES EMISSIONS EN DIRECTE DE LES 
SESSIONS PLENÀRIES A CANAL BLAU. 

 
ALCALDE 
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Molt bé, doncs passem a la moció número 9, eh?, que és la moció del grup 
Popular, del Partit Popular, sobre les emisions en directe les sessions plenàries 
de Canal Blau. 
 
Prèviament volia comentar una cosa el Santi. 
 
SANTIAGO RODRÍGUEZ 
 
Sí, per anunciar la retirada d’aquesta moció, en el ben entès de que forma part 
ja d’un acord del Consorci Teledigital del Garraf. 
 
ALCALDE 
 
D’acord. Passem, per tant... la moció queda retirada. 

 
10. MOCIÓ DE CIU SOBRE LA INSTAL·LACIÓ D’EMISSORS DE 

SENYALS ACÚSTICS ALS CREUAMENTS DE VIANANTS 
REGULATS AMB SEMÀFORS PER A PERSONES AMB VISIÓ 
REDUÏDA.

 
ALCALDE 
 
La moció número deu, eh?, que és la moció de Convergència i Unió sobre la 
instal·lació d’emisors de senyals acústics als creuaments de vianants regulats 
amb semàfors per persones amb visió reduïda. 
 
El secretari llegeix la part resolutiva de la moció següent: 
 
Atès que la nostra ciutat compta amb un elevat nombre de passos de vianants 
regulats per semàfors.  
 
Atès que aquests creuaments poden suposar un perill per a les persones amb 
visió reduïda. 
 
Atès que una de les tasques de les institucions ha de ser vetllar per la 
integració i la seguretat de totes les persones que formen la societat, sigui 
quina sigui la seva condició física, així com treballar per tal que puguin 
aconseguir una autonomia personal pròpia 
 
Per tot això, el Grup Municipal de Convergència i Unió demanem al Ple de 
l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú l’adopció del següent 
 

ACORD: 
 
“Aplicar de forma progressiva emissors de senyals acústics als passos de 
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vianants regulats amb semàfors de la nostra ciutat destinats a persones amb 
visió reduïda.” 
 
ALCALDE 
 
Endavant. 
 
GERARD FIGUERAS 
 
Gràcies, senyor alcalde.  Aquesta és una moció bastant clara i que va doncs 
sobretot adreçada a un col·lectiu de persones de la nostra ciutat, que són 
aquelles persones invidents o amb deficiències visuals, i el que pretenem 
doncs és, no de forma immediata pel cost econòmic que això podria suposar, 
sinó doncs que de forma progressiva es puguin incorporar en els creuaments, 
en els passos de vianants que estiguin regulats amb semàfors, doncs uns 
dispositius que emetin un senyal acústic doncs que evidentment ja fa molts 
anys que en altres ciutats estan ubicats.  Creiem que una mica l’obligació 
doncs de la gent que ens dediquem al servei públic ha de ser treballar perquè 
aquelles persones que tinguin algun tipo de dificultat siguin al més incloses 
possibles, per tant hem de fer polítiques inclusives i entenem que aquesta és 
una política que aniria molt al seu favor.  Ja dic, i també doncs per la cara que 
fa el regidor Oller, que ni demanem que sigui aquesta setmana, sinó que la 
moció és prou àmplia i doncs si progressivament es poden anar instal·lant 
aquests dispositius, crec que serà un... perdó, Carbonell, m’he equivocat, m’he 
equivocat, però com que el veig tot el dia... bueno.  Per tant, entenem que una 
instal·lació progressiva fóra molt positiva i sobretot ajudaria a això, a fomentar 
l’autonomia personal d’aquelles persones doncs que malauradament tenen 
una... una deficiència visual i que viuen a la nostra ciutat.  És per això que els 
hi demanem el vot favorable. 
 
ALCALDE 
 
Gràcies.  Senyor Carbonell. 
 
XAVIER CARBONELL 
 
Gràcies, alcalde.  Sense acritud, eh?, però la cara se m’ha quedat quan, clar, 
jo deduïa... és a dir, la moció que vostès plantegen és molt esqüeta, és molt 
sintètica, no plantegen cap mena de dades.  Jo pensava, dic bueno, dic en 
l’exposició ell ja... el grup de Convergència s’haurà informat dels semàfors, 
dels encreuaments semaforitzats que tenim a la ciutat, diguem-ne, i el que em 
plantejarà pues serà: escolti’m, acabi-ho d’acabar, això, aquesta feina que 
tenen a mitges, acabin-la, diguem-ne, no?  I dedueixo de la seva exposició que 
no tenen coneixement que més de la meitat dels semàfors d’aquesta ciutat 
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estan adaptats per a persones amb dificultats, per invidents, vaja.  Sàpiguen 
vostès i considero, i amb respectes per a tothom, diguem-ne que és possible 
que aquell sistema que tots teníem al cap d’haver vist en algunes ciutats 
d’aquells semàfors que quan s’accionen doncs emeten un soroll, això fa anys 
que no funciona així.  Ara, totes les persones invidents disposen d’un 
comandament que donen gratuïtament doncs en aquest cas a l’ONCE, tenim el 
conveni amb l’ONCE, i per tant, totes les persones que ho requereixen, 
diguem-ne, van a l’ONCE i poden fer-se amb un dispositiu.   
 
Anem a dir, històricament, des de fa tres, quatre, cinc, sis anys, diguem-ne, 
aquest Ajuntament, de quaranta encreuaments semaforitzats que té la ciutat, 
doncs en teníem adaptats francament pocs, deu.  Però clar, resulta que 
enguany, precisament pel que vostè deia, i amb la voluntat doncs de millora i 
de... home, doncs de les persones que més dificultats tenen, doncs home, 
ajudar-les.  Clar, enguany precisament n’hem adaptat dotze.  Clar, això és, 
diguem-ne, més del 100% dels que ja teníem fins l’any 2008.  Jo el que li 
suggereixo en la moció és votar-li a favor, hem de seguir treballant, repeteixo, 
tenim quaranta encreuaments i adaptats en tenim vint-i-dos, ens en queden 
encara divuit per adaptar.  Són un pico, en aquestes estem.  El que li 
suggereixo és que en comptes de diguem-ne, en l’acord posar “aplicar de 
forma progresiva emisors”, és “continuar aplicant de forma progresiva emisors”.  
D’aquesta manera, diguem-ne, ens sentim còmodes en la nostra acció de 
govern d’anar adaptant aquests semàfors i d’alguna manera doncs també li 
reconeixem doncs evidentment la seva voluntat i el seu interès, potser d’una 
altra manera, cap a aquest col·lectiu.  Gràcies. 
 
ALCALDE 
 
Gràcies, senyor Carbonell.  Senyor Figueras. 
 
GERARD FIGUERAS 
 
Sense cap acritud, jo li assumeixo això i, per tant, a les fonts que ens han fet 
arribar aquest tipus de dificultat, que són algunes persones invidents i algunes 
persones grans, els hi comunicaré de la mateixa manera perquè ells no han 
estan en absolut informats.  Dit això, el que també li haig de dir és que 
nosaltres desconeixíem que hi hagués aquest sistema i agrairíem disposar 
d’aquesta informació també d’avantmà, és a dir, vostè parla de quaranta 
encreuaments regulats per... 
 
XAVIER CARBONELL 
 
No, semaforitzats. 
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GERARD FIGUERAS 
 
... semaforitzats a tota la ciutat.  Doncs el que li agrairíem és que això doncs es 
pugui acelerar amb la major brevetat possible.  Evidentment, acceptem 
aquesta... aquesta transaccional.   
 
XAVIER CARBONELL 
 
Per aclarir.  Evidentment, i per a tots els grups, diguem-ne, a la següent 
comisió informativa expliquem diguem-ne com funcionem en aquests... en 
termes doncs d’accessibilitat per a invidents i deixar clar que en tota la ciutat hi 
ha quaranta encreuaments semaforitzats, dels quals vint-i-dos estan adaptats.  
Ens en queden divuit per adaptar-los.   
 
ALCALDE 
 
Molt bé.  Però sobretot d’això en té coneixement tota persona que ho necessita 
a través, justament, de la... de l’entitat a la qual ha fet referència, que totes les 
persones invidents en són socis, diguem-ne, o que tenen dificultats visuals, de 
forma... en fi, però si és necessari donar-ho a conèixer més, doncs, amb 
l’Organització Nacional de Cecs doncs ens posarem d’acord doncs per donar-
ho a conèixer una miqueta més, perquè és important, no? 
 
Per tant, passem a la votació.  Vots a favor?  S’aprova per unanimitat. 
 
Es vota la moció amb la transacció, la qual s’aprova per unanimitat dels 
presents. 
 
El text aprovat és el següent: 
 
“Continuar aplicant de forma progressiva emissors de senyals acústics als 
passos de vianants regulats amb semàfors de la nostra ciutat destinats a 
persones amb visió reduïda.” 
 

12. MOCIÓ DE CIU SOBRE L’ESTAT DE LA PLAÇA DE SOLER I 
CARBONELL. 

 
ALCALDE 
 
I el següent punt és el... el dotze, eh?, en aquest cas, perquè l’onze ja l’hem 
fet, que és la moció... no, disculpin, el dotze, sobre l’estat de la plaça Soler i 
Carbonell. 
 
El secretari llegeix la part resolutiva de la moció següent: 
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Atès que la plaça Soler i Carbonell és la plaça del mercat del centre i es troba 
en una situació estratègica de pas per a moltes persones. 
 
Atès que es troba en un estat deplorable, amb rajoles trencades i trossos de 
pedra esberlades. 
 
Atès que els dissabtes s’ubica el mercadal i concentra un nombre important de 
persones. 
 
Atès que és una plaça que permet, per les seves dimensions, el joc als petits i 
la reunió de grups de joves, creiem que el seu estat pot provocar problemes de 
seguretat. 
 
Atès que a la comissió informativa pertinent es va exposar el tema i es va 
demanar la intervenció, però encara no s’ha actuat.  
 
Per tot això, el Grup Municipal de Convergència i Unió demanem al Ple de 
l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú l’adopció del següent 
 

ACORD: 
 
“Demanar que l’ajuntament actuï amb la major brevetat possible per tal 
d’arranjar la plaça de Soler i Carbonell.” 
 
ALCALDE 
 
Gràcies.  Senyora Glòria García. 
 
GLÒRIA GARCÍA 
 
Sí, gràcies, alcalde.  El fet de demanar... de demanar l’arranjament de la plaça 
Soler i Carbonell és una plaça que, per la seva ubicació, s’ha transformat en un 
pas estratègic per a les persones, per poder anar d’una banda a l’altra de la 
ciutat.  A més a més té el mercat central, té el pàquing central de la vila; per les 
seves dimensions d’organitzen esdeveniments pel Carnaval, per la Festa 
Major, contínuament hi ha canalla jugant o joves reunits. I és una plaça que 
realment està en un estat bastant llastimós i deplorable; hi han trossos de 
pedra arrencats, que estan per allà al costat tirats, i això provoca, si més no, un 
perill per a les persones que passen o per a les persones que... o els nens o 
nenes que juguen en aquella plaça.  És per això que nosaltres considerem que 
una plaça d’aquesta importància i d’aquest... d’aquesta situació o ubicació 
estratègica hauria de tenir un manteniment més acurat o més continuat.  A la 
Comissió Informativa vam comentar-ho fa uns mesos i la veritat és que el que 
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desitgem és que realment s’arrangi amb les... amb la major brevetat possible.  
A més a més té una mena de graonets al mig de la plaça que, tot i que estan 
pintats de color groc, quan hi ha el mercadal no es veuen i molta gent 
ensopega i cau i pot provocar certs accidents que podrien ser perfectament 
evitables.  És per això que us demanem el vot a favor.  Gràcies. 
 
ALCALDE 
 
Gràcies.  Senyor Ruiz. 
 
JUAN LUIS RUIZ 
 
Sí, molt breument.  Jo, respecte si és un estat deplorable la plaça, evidentment 
això és molt subjectiu, cadascú fa la seva valoració al respecte, no?  Però jo 
crec que sincerament tampoc és com vostè... com vostè ho està vestint, no?  
És a dir, si algú no coneixés la plaça i l’hagués escoltat semblaria, vaja, que 
jo... que la gent es va fotent de cap avall perquè és impossible caminar i 
perquè està tot fet un desastre.  Realment tampoc és així.   
 
De totes maneres, a la Comisió Informativa del 25 de setembre d’aquest any, 
una comisió informativa en la qual doncs no va haver-hi cap membre del seu 
grup, ja vaig anunciar un conjunt de millores.  Ara estem començant les 
millores de la zona enjardinada de la zona de Can Marquès i a més a més això 
incluirà també la millora de la plaça Enric Cristòfol Ricart i que a més a més 
també implicava la millora de la plaça Soler i Carbonell.  Per tant, no tinc cap 
inconvenient en aprovar aquesta moció, evidentment, sempre i quan posi un 
afegitó que digui: “tal i com ja estava previst”, perquè és que d’aquí a abans de 
final d’any hi ha aquest conjunt d’actuacions que ja està previst i que, per tant, 
està molt bé que ho presentin en un Ple, però és que ja està prevista aquesta 
actuació de millora de la plaça i l’estat deplorable en el qual es troba. 
 
ALCALDE 
 
Gràcies.  Senyora Glòria García. 
 
GLÒRIA GARCÍA 
 
Gràcies, alcalde.  Jo només comentar que pràcticament anem a pràcticament 
totes les comissions i aquesta que esmena el senyor regidor, jo, que vaig 
arribar a la comissió, vaig arribar amb cinc minuts de retard i la comissió ja 
s’havia acabat. 
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JUAN LUIS RUIZ 
 
Vint-i-cinc minuts tard. 
 
ALCALDE 
 
Si us plau, no fem diàleg, no fem diàleg. 
 
GLÒRIA GARCÍA  
 
No, vaig arribar cinc minuts tard.  De totes maneres, de totes maneres, de totes 
maneres això s’havia comentat amb molta anterioritat, ho havíem comentat 
molt abans de l’estiu.  Evidentment, el que volem és que s’arrangi la plaça i no 
tenim cap problema, però posar l’afegitó, si això és requisit imprescindible 
perquè s’arrangi, bueno, ja ho pot posar.  No hi ha cap problema per part 
nostra.  O sigui, senzillament nosaltres ho hem presentat perquè no teníem 
constància de que això s’hagués tractat, perquè entre altres coses l’acta de la 
reunió aquesta jo no l’he rebuda i llavors, clar, com que les comissions es fan 
molt esporàdicament, reps l’acta el dia que es farà la següent comissió, i si no 
pots assistir, perquè recordo que a vegades els membres de l’oposició tenim 
certes dificultats per poder assistir a totes les reunions, perquè ho hem de 
combinar amb la feina que ja tenim pròpia i que de vegades és bastant difícil 
compatibilitzar.  Si rebéssim les actes immediatament, ha passat la reunió, 
doncs el 25 a la tarda estaríem assabentats de que ja s’hagués pres aquesta 
decisió i evidentment aquest grup no hagués esmerçat cap esforç en presentar 
una moció perquè aquest Ple l’aprovi.  De totes maneres, li dic senyor Ruiz que 
estem molt contents de que ja estigui previst i no serà per nosaltres que no es 
posi l’afegitó.  Gràcies. 
 
ALCALDE 
 
Molt bé.  Doncs l’important és que s’arregli.  Passem a la votació.  Vots a 
favor?  S’aprova per unanimitat. 
 
Es vota la moció amb l’afegitó, la qual s’aprova per unanimitat dels presents. 
 
El text aprovat és el següent: 
 
“Demanar que l’Ajuntament actuï amb la major brevetat possible per tal 
d’arranjar la plaça de Soler i Carbonell, tal i com ja estava previst.” 
 

13. MOCIÓ DE LA CUP PER A LA INSTAL·LACIÓ DE CARTELLERES 
PÚBLIQUES A LES PLACES I CARRERS DE LA CIUTAT.
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ALCALDE 
 
I ara ve la tretze, eh?, que és sobre... moció de la CUP per a la instal·lació de 
cartelleres públiques a les places i carrers de la ciutat. 
 
El secretari llegeix la part resolutiva de la moció: 
 
Les cartelleres són un mitjà molt utilitzat per les entitats, associacions, 
organitzacions, institucions, etc. per publicitar les seves activitats, ofertes, 
idees o serveis. 
 
En els últims anys hem pogut observar com, per motius diversos, cada cop 
més espais públics de Vilanova i la Geltrú han anat perdent les cartelleres amb 
què comptaven. Un dels últims exemples ha estat la cartellera del carrer del 
Forn del Vidre amb Narcís Monturiol, o aquelles situades en zones afectades 
per obres. 
 
Tot i la recent i progressiva pèrdua de cartelleres, la ciutat ja comptava amb 
una deficiència estructural en aquest aspecte: hi ha barris sencers que no 
tenen cap o gairebé cap cartellera (La Geltrú, el Casc Antic de Vilanova, el 
Barri de Mar, la Bòbila, el Tacó, l’Armanyà, Sant Joan, Ribes Roges, etc.). En 
el mateix sentit, no hi ha gairebé cap plaça de la ciutat on n’hi hagi.  
 
Més enllà de les cartelleres tradicionals, entenem que existeixen mecanismes 
electrònics molt vàlids per tal de publicitar els actes lúdics, culturals, etc. 
rellevants de la ciutat. Tant és així, que moltes ciutats dels Països Catalans i 
d’arreu disposen de dispositius d’aquest tipus en llocs especialment 
concorreguts.  
 
El cartell tradicional en paper representa una despesa important per a les 
entitats i la seva "durada" és sempre incerta. Malgrat tot, creiem que la funció 
publicitària que fan les cartelleres tradicionals és necessària per donar a 
conèixer als ciutadans tot aquest seguit d’actes, ofertes, serveis, idees, etc. 
Però, a més, d’altres mecanismes com els panells o cartelleres electròniques 
serien també una fórmula atractiva per a donar a conèixer als vilanovins i als 
turistes les activitats, actes o serveis més rellevants de la ciutat d’una forma 
més atractiva i visual.  
 
Per tot això, el Grup Municipal de la CUP proposa al Ple de Vilanova i la Geltrú 
l’adopció dels següents ACORDS: 
 
“1.  Que l’Ajuntament instal·li de manera equitativa cartelleres als barris, places 

i carrers de la ciutat que tinguin deficiències en aquest aspecte. 
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2.  Que l’Ajuntament estudiï la instal·lació de cartelleres electròniques en punts 
estratègics i concorreguts de la ciutat.” 

 
ALCALDE 
 
Endavant, senyor Arrufat. 
 
JOAQUIM ARRUFAT 
 
Bé, la moció, com veieu, és... el que proposa és força senzill.  Fa anys a 
Vilanova hi havia... hi havia tot un seguit de cartelleres que amb el temps, per 
deteriorament o perquè s’han fet reformes doncs a la vorera o a la plaça on 
estaven doncs totes aquestes cartelleres han anat desapareixent.  Estem en 
plena era de la comunicació i d’Internet però les cartelleres evidencien que la 
comunicació per escrit a través de cartells doncs continua essent un element 
necessari i útil a les entitats i doncs per anunciar els seus actes o fins i tot a les 
institucions doncs per anunciar actes culturals, etc.  Pensem que la instal·lació 
de cartelleres, o sigui, la utilització de cartelleres i la seva presència als carrers 
doncs també denoten i mostren doncs vida, vida cultural, vida associativa, etc., 
i són unes... doncs això, un símbol de vitalitat de la societat.  I, per tant, 
nosaltres el que proposem és que es posin... es procuri que hi hagi cartelleres 
doncs una mica equitativament repartides per barris, per tal que les entitats i 
les institucions puguin penjar-hi els seus actes culturals i les seves activitats i 
així la població estigui informada d’aquests actes. I a més a més en el punt 
número dos de la moció també demanem que, en la mesura que sigui possible, 
s’estudiï des de l’Ajuntament la col·locació de cartelleres electròniques, i quan 
diem electròniques no és... en el suport que sigui digital, en pantalla o com 
sigui, la manera que l’Ajuntament consideri que és més idònia doncs per fer 
aquest servei de cartellera en els punts de la ciutat més concorreguts per tal 
que la ciutadania doncs tingui un punt més atractiu, etc., per informar-se de les 
activitats culturals que entitats o institucions doncs organitzen a la nostra ciutat.  
Per tot això, doncs demanem que es voti a favor i que l’Ajuntament doncs 
prengui en consideració aquests dos punts.  Gràcies. 
 
ALCALDE 
 
Gràcies, senyor Arrufat.  Senyor Ruiz. 
 
JUAN LUIS RUIZ 
 
Sí, gràcies, senyor alcalde.  Sincerament, té bastanta raó en el que diu la 
moció respecte a la necessitat de més cartelleres en els diferents barris.  
Deixi’m dir-li, per això, que nosaltres des de la Regidoria de Serveis Viaris 
sempre abans de prendre alguna decisió respecte a aquest tipus ho comentem 
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amb les diferentes associacions de veïns.  Li dic perquè hi ha hagut 
associacions de veïns que en algun barri concret, en alguna plaça, ens ha fet 
retirar o demanat retirar la cartellera i en un altre, per exemple, ens han 
demanat col·locar-ho, doncs, com no fa gaire temps doncs a la plaça de les 
Casernes, no?  Aleshores, jo el que li demanaria és una transaccional en la 
qual digués el següent: “que en el termini de tres mesos, aquest regidor o el 
govern presentarà a la Comisió Informativa de Serveis a la Ciutat doncs una 
proposta de cartelleres als barris, places i carrers de la ciutat que tinguin 
deficiències en aquest aspecte, d’acord amb les propostes i suggeriments de 
les diferents associacions de veïns”, que en tot cas ens posarem en contacte 
amb elles precisament per a això.   
 
I respecte al segon punt, miri, amb tota sinceritat, aquest és un tema que 
nosaltres l’hem estudiat, fins i tot teníem propostes de cartelleres electròniques 
d’aquest tipus, vam demanar diversos pressupostos.  Fins i tot també havíem 
estudiat la possibilitat de fer-ho conjuntament amb una empresa municipal, 
amb VNG Aparcaments, de tal manera que, a més a més d’anunciar el nombre 
de places d’aparcament doncs que hi ha en els diferents aparcaments, 
anunciessin també actes i esdeveniments que passessin a la ciutat.  Li haig de 
ser sincer, això val bastants bastants calés, bastants calés.  Això val bastants 
diners, eh?, bastants duros.  I aleshores en aquest moment ho vam 
desestimar, ja li dic, ho vam desestimar perquè... perquè en tot cas no entrava 
en el pressupost, vull dir, era... era impossible, no?  De totes maneres, el que 
sí que farem serà, ara que estem preparant els pressupostos de cara a l’any 
vinent, no?, doncs intentar en la mesura que sigui possible doncs poder recollir 
aquesta... alguna actuació d’aquestes característiques i per tant doncs jo el 
que sí que li demanaria és que al final doncs posi també “d’acord amb les 
possibilitats pressupostàries”, no?, entenent de que evidentment haurem de 
marcar unes prioritats i clar, jo tampoc no sé si serà aquesta o no serà aquesta 
una prioritat.  Però en tot cas el compromís d’estudiar-ho hi és i de parlar-ne en 
una Comisió Informativa també.  De presentar diversos models fins i tot de 
cartelleres d’aquest tipus, perquè a més a més de la despesa econòmica això 
també genera que hi ha d’haver-hi, és a dir, algú que controli tot això, no?, i 
que vagi omplint la cartellera d’informació i que, per tant, necessita un circuit 
que hem d’acabar de concretar.  Però ja li dic, en tot cas en un termini de tres 
mesos jo presentaré aquesta proposta, si a vostè li sembla bé. 
 
ALCALDE 
 
Endavant, senyor Arrufat. 
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JOAQUIM ARRUFAT 
 
Em semblen bé les dues... els dos afegitons als dos punts.  El punt dos 
demana que l’Ajuntament estudiï, l’Ajuntament ho ha estudiat, perfecte, està 
solucionat el punt dos i llavors el que demanaríem és justament doncs que 
se’ns faci, si encara es conserven els pressupostos que es van demanar, etc., i 
els estudis que es van fer, doncs demanar que això ens arribi als grups 
municipals per poder estudiar-ho i valorar-ho i evidentment doncs l’afegitó 
“d’acord amb les possibilitats pressupostàries”, interpretem que normalment en 
quasi tots els acords de les mocions s’hauria d’afegir “d’acord amb les 
possibilitats pressupostàries”, doncs perquè és justament, és obvi. 
 
Per tant, sí acceptem les dues, les dues transaccionals i la moció queda doncs 
amb les dues transaccionals del govern. 
 
JUAN LUIS RUIZ 
 
No, per tant, jo... jo em comprometo en tres mesos presentar aquesta proposta 
d’acord amb les associacions de veïns, i de presentar també diferents models 
de cartelleres electròniques, amb pressupostos, per tal de que entre tots ho 
valorem i així potser fins i tot doncs escolteu, quan anem a votar els 
pressupostos doncs aquesta partida concretament tingui el seu suport. 
 
ALCALDE 
 
Vinga, vots a favor.  S’aprova per unanimitat. 
 
Es vota la moció amb les transaccions, la qual s’aprova per unanimitat dels 
presents. 
 
El text aprovat és el següent: 
 
“1.  Que, en el termini de tres mesos, es presenti a la Comissió Informativa de 

Serveis a la Ciutat una proposta de cartelleres als barris, places i carrers de 
la ciutat que tinguin deficiències en aquest aspecte, d’acord amb les 
propostes i suggeriments de les diferents associacions de veïns. 

  
 2.  Que l’Ajuntament estudiï la instal·lació de cartelleres electròniques en punts 

estratègics i concorreguts de la ciutat, d’acord amb les possibilitats 
pressupostàries.” 

 
14. MOCIÓ DE SUPORT A LA CONVOCATÒRIA D’UNA CONSULTA 

SOBRE LA INDEPENDÈNCIA DE LA NACIÓ CATALANA A 
VILANOVA I LA GELTRÚ.
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ALCALDE 
 
I passem a la moció número catorze.  Respecte de la moció número catorze, 
que està presentada pels grups de Convergència i Unió, la CUP, Esquerra 
Republicana i Iniciativa per Catalunya, ha demanat intervenir, en funció del que 
permet el Reglament, l’Associació Desperta, però en nom, diguem-ne, del 
moviment, per entendre’ns, Vilanova decideix.  Com naturalment correspon, 
doncs, té la paraula el senyor Pol Molas, en representació del... del VNG 
dedideix, per fer un plantejament respecte de la moció durant deu minuts.  Té 
el micròfon aquí, que ha d’agafar aquest micròfon i ja està. 
 
POL MOLAS 
 
Senyor alcalde, regidors i regidores.  La Plataforma VNG decideix vol agrair la 
possibilitat que l’Ajuntament li ofereix de defensar en aquest Ple la moció que 
ha presentat.   
 
La participació de la ciutadania en la política és una de les bases de la 
democràcia i precisament de democràcia és del que venim a parlar.  No som 
aquí per un motiu qualsevol, ni tampoc és aquest un fet aïllat.  La consulta 
sobre la independència realitzada a Arenys de Munt el passat 13 de setembre 
ha generat una reacció en cadena a bona part del país.  A data d’avui ja són 
més de cent cinquanta els municipis que volen exercir el dret a decidir.  Exercir 
aquest dret és el motiu de creació de la Plataforma VNG decideix.  Considerem 
que donar la veu al poble català per decidir el que vol ser és anar a l’essència 
de la democràcia.  Tots vostès han constatat la creixent desafecció de la 
ciutadania cap a la política en els darrers anys i segur que estem d’acord que 
cal capgirar aquesta tendència.  Cal un esforç col·lectiu per trencar la 
desvinculació entre ciutadania i política i és per això que proposem fer la 
consulta. 
 
Cal entendre la consulta que proposem com una mostra de normalitat dintre de 
la normalitat que representa que sigui la societat civil, i no pas les institucions, 
qui l’organitzi.  La consulta vol ser un exercici de democràcia participativa i 
integradora.  Participativa perquè és organitzada pel teixit social de la ciutat, a 
través d’una Plataforma plural i independent.  Integradora perquè per primera 
vegada podran participar-hi tots els vilanovins i vilanovines, sigui quin sigui el 
seu país d’origen.   
 
Pensem que és important consultar sobre qualsevol tema que afecti el conjunt 
de la població i aquest n’és un.  Poblacions tan diferents com Sant Feliu de 
Llobregat, Ripoll o Girona han optat per tirar endavant la consulta.  Molta gent 
que té com una de les seves preocupacions l’exercici del dret a 
l’autodeterminació, negar-los la possibilitat d’exercir-lo és extreure’ls de la 
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democràcia.  El dret d’autodeterminació, el dret de decidir, a diversos països 
del món occidental, en els últims anys ens demostren que la consulta que 
estem plantejant no és res que no pugui assumir un país democràtic.  Des de 
la comissió organitzadora volem deixar molt clar, tal com hem fet des del 
primer moment, que la nostra intenció no és decantar el vot de ningú en cap 
sentit.  L’únic que pretenem és que els vilanovins es manifestin en un sentit o 
un altre sobre una qüestió cabdal per al nostre país i, per tant, també per a 
nosaltres.  Sigui quin sigui el resultat, malgrat no ser vinculant, l’acatarem per 
seguir treballant pel bé de la nostra nació.  
 
Som en un moment cabdal que representarà un abans i un després a la nostra 
història.  Molts vilanovins i vilanovines així ho han vist i s’han apuntat a 
col·laborar amb la Plataforma VNG decideix.  Des de la data de creació de la 
Plataforma, el passat 26 de setembre, en què fórem un centenar de persones, 
hem crescut sense aturador.  Avui ja passem de les cinc-centes persones i 
seguim avançant.  Això no és un foc d’encenalls.  Som un moviment plenament 
consolidat que persistirà en la defensa del dret a decidir.  No ens ha d’espantar 
fer preguntes, ni encara menys obtenir respostes.  Sabent què pensem tots 
plegats podem fer més sòlida la nostra convivència.  Per tot això la Plataforma 
VNG decideix demana a l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú que se situï al 
costat de la ciutadania i doni el vot favorable a aquesta moció.  Moltes gràcies. 
 
ALCALDE 
 
Moltes gràcies.  Ara iniciem el procés de lectura de la moció i de defensa. Si 
els hi sembla, directament fem de menor a major, no?, perquè em sembla que 
no cal que els quatre grups facin de ponent de la moció perquè... fem de menor 
a major la defensa de les posicions i així ordenem el debat millor.  Endavant. 
 
El secretari llegeix la part resolutiva de la moció: 
 
El passat diumenge 13 de setembre de 2009, la població d’Arenys de Munt (el 
Maresme) va viure una jornada històrica amb la celebració d’una consulta 
sobre la independència de Catalunya.  Es tractava d’una iniciativa ciutadana de 
l’entitat local Moviment Arenyenc per l’Autodeterminació (MAPA), que va rebre 
el suport majoritari del Ple municipal d’aquella localitat quan el mateix MAPA 
ho va demanar en forma de moció. 
 
No es tractava, però, d’un esdeveniment aïllat ja que en els darrers anys 
àmplies capes de la nostra societat han reivindicat arreu dels Països Catalans 
el dret democràtic a decidir sobre el nostre futur nacional. 
 
Així doncs, el MAPA, i amb ell la majoria del Ple d’Arenys, conseqüents amb 
els anhels socials expressats sovint de manera multitudinària, van acordar dur 
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a la pràctica aquest dret de forma simbòlica preguntant als ciutadans i, per tant, 
exercint el dret de decidir que com a societat democràtica, i com a poble, ens 
pertany.  Va ser un acte simplement reivindicatiu, però alhora un episodi 
profundament democràtic, enfront d’un ordenament jurídic, recollit en la 
Consititució Espanyola de 1978, que nega als pobles que viuen dins les 
fronteres de l’Estat el seu dret democràtic a l’autodeterminació. 
 
A Vilanova i la Geltrú, el dia 26 de setembre, i responent a la crida feta pública 
per l’entitat cultural “Desperta”, un centenar llarg de vilanovines i vilanovins es 
van reunir per crear la plataforma “Vilanova i la Geltrú decideix”, que naixia 
amb l’objectiu d’organitzar, com a Arenys, una consulta sobre la independència 
de Catalunya per tal que a la nostra ciutat, com arreu, tothom pugui exercir el 
dret a decidir.  A dia d’avui, la iniciativa ja ha rebut el suport de diverses entitats 
i ha recollit també nombroses adhesions individuals, la major part dels quals 
s’han inscrit també a la plataforma com a col·laboradors voluntaris. 
 
Per tot això, els grups municipals sotasignats, recollint la voluntat de la 
plataforma “Vilanova i la Geltrú decideix”, proposen al Ple de l’Ajuntament de 
Vilanova i la Geltrú l’adopció del següent acord: 
 
“Donar suport a la convocatòria d’una consulta sobre la independència de la 
nació catalana que properament es durà a terme a Vilanova i la Geltrú, 
organitzada per la plataforma ‘VNG decideix’.” 
 
 
ALCALDE 
 
Endavant, senyor Arrufat. 
 
JOAQUIM ARRUFAT 
 
Bé, crec que el posicionament dels grups està definit i les majories i minories 
doncs amb relació a la votació d’aquesta moció també estan definides.  Per 
tant, la intervenció de la CUP consisteix en felicitar-vos, felicitar-se, felicitar-nos 
per l’èxit o un pas més endavant doncs cap a l’exercici del dret a 
l’autodeterminació de la nostra nació, dels Països Catalans, que nosaltres 
considerem que és un exercici de radicalitat democràtica doncs pròpia de... 
d’una societat amb un alt nivell de civisme i un alt nivell de compromís social, 
ètic, cívic, doncs amb els valors de la democràcia i amb els valors doncs de la 
llibertat i del dret de decidir.  I per tant, només encoratjar tots els voluntaris i 
voluntàries que estan treballant dins de la Plataforma VNG decideix, que tenen 
tot el nostre suport i més, per... i que rebran tot el nostre suport i més també en 
forma de mans per treballar i en forma de peus per caminar i per posar en 
marxa doncs tot aquest procés de consulta del proper 13 de desembre.  I 
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llavors també volem fer una crida a tota la ciutadania de Vilanova i la Geltrú 
perquè el 13 de desembre no tingui por, no tingui por, baixi al carrer, faci 
l’esforç de baixar al carrer, de dirigir-se a les urnes, de dipositar el vot a favor, 
en contra, abstenció, el que vulgui, perquè l’exercici del dret a 
l’autodeterminació és la base de la sobirania i, per tant, exercint aquest dret de 
vot que ens estem autoatorgant la ciutadania perquè la Constitució de l’Estat 
espanyol ens el nega, ens el prohibeix, doncs estem avançant justament cap a 
horitzons de llibertat, de més llibertat, que és el que tota societat doncs hauria 
de tenir com a fita.  En aquest sentit, doncs, repetir això que he dit, felicitats a 
tots vosaltres, a tots nosaltres, doncs per avançar cap a aquesta consulta 
popular per la independència. 
 
ALCALDE 
 
Gràcies, senyor Arrufat.  Senyor Álvaro. 
 
JOSEP TOMÀS ÁLVARO 
 
Gràcies.  Breument.  Esquerra Republicana en el seu dia va presentar en 
aquest Ple una proposta de moció per donar suport a la consulta que s’havia 
celebrat a Arenys i també encabir la possibilitat de que si es celebrava o si hi 
havia una... col·lectiu d’entitats de la ciutat que volguessin tirar endavant una 
consulta popular d’aquesta manera, doncs demanar el seu suport.  
Malauradament, aquella moció va decaure, però sí que es va entreveure que 
en totes les intervencions dels diversos grups dels plens municipals hi havia 
una plataforma ciutadana en aquest cas, que reunís persones a nivell 
individual, a títol individual, a entitats, col·lectius de la ciutat que estiguessin 
disposats a tirar endavant una consulta d’aquesta mena, doncs que hi hauria 
un suport majoritari en aquest Ple municipal.  Per tant, jo crec que avui és 
aquest fet, vosaltres sou els protagonistes.  Crec que els partits polítics el que 
estem és portant el suport, som els representants del poble, els representants 
electes que en el seu dia ens heu fet confiança i, per tant, el que hem de 
mostrar és donar-vos suport, felicitar-vos i que la celebració del 13 de 
desembre sigui un èxit.  Des d’Esquerra Republicana tindreu tot el suport que 
està dins de les mans d’Esquerra i, per tant, doncs, sobretot animar la 
ciutadania que vagi a votar.  I, siguin quins siguin els ciutadans que vagin a 
votar sí o vagin a votar que no, siguin quins siguin, serà un èxit, perquè 
avançarem un pas endavant del camí cap a la independència.  Gràcies i 
endavant. 
 
ALCALDE 
 
Gràcies.  Senyora Sánchez. 
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IOLANDA SÁNCHEZ 
 
Bé, per manifestar el vot favorable del nostre grup municipal.  I ho argumentaré 
en dos sentits, una, primer, per la forma, i després per el contingut concret de 
la... de la consulta.  Bàsicament per la forma, perquè el nostre grup vol primer 
de tot defensar el dret a que la societat civil pugui organitzar processos que 
fomentin la participació i que millorin els mecanismes democràtics.  Per aquest 
motiu donem suport a aquest acte simbòlic de consulta popular sobre la 
independència que organitza la Plataforma.  
 
Sobre el contingut.  Primer, el nostre grup, i ho hem manifestat en diferents 
mitjans de comunicació aquests dies, després del resultat de l’altra votació, 
doncs no hagués promogut la consulta, pel caràcter simbòlic que té i pel fons 
polític que suposa.  Però ara bé, entenem que cada cop l’entesa amb Espanya 
doncs és inferior.  El 80% de la resta de l’Estat no... no ens entén, no ens 
entén i... perquè es confonen jo crec que dos qüestions que mereixen 
plantejaments, llenguatges i sobretot solucions diferents, la descentralització 
de l’Estat i l’acomodació política de la diversitat nacional.  L’Estat autonòmic, 
de cafè per a tothom, sembla incapaç de resoldre l’articulació de les 
nacionalitats històriques del país, i sembla que avança per la via de 
descafeïnar-les molt més.  Ho hem vist amb els diferents estatuts aprovats, 
similars al nostre, i el tracte competencial igualitari que es dóna.  Nosaltres, els 
homes i les dones d’Iniciativa, sempre hem defensat l’Estat federal, model amb 
una tradició de més de dos-cents anys d’història al món.  Però te n’adones, ens 
adonem que, de federalistes reals, només hi ha Catalunya i que és una 
espècie rara avis a Espanya.  Sembla que és una idea encara massa 
sofisticada per a la resta de l’Estat.   
 
Entenem llavors l’estat anímic de la gent que viu desencisada i cansada de 
tanta, entre cometes –deixeu-m’ho- presa de pèl, pel seguit de despropòsits 
que... que hi ha en els últims temps.  Els problemes, el cost que ha tingut 
doncs el procés estatutari en la seva aprovació, refrendat al final sobiranament, 
evidentment.  Les grans dificultats que hem tingut en la concreció del 
finançament i en els traspassos de competència –encara no està resolt el tema 
de Rodalies.  El recurs d’anticonstitucionalitat presentat pel Partit Popular.  La 
incomprensible espera de la Sentència del Constitucional, que fa que davant 
de l’opinió pública ens aparegui aquest Tribunal ademés com a polític i, per 
tant, poc creïble des del punt de vista de la neutralitat política.  Motius aquests 
que dèiem, tots ells, més que suficients perquè aquests sentiments de la gent 
doncs emergeixin, com és el cas, i es vehiculi cap a la mobilització, com deia, 
doncs, popular, i això ho demostra doncs el tema de la consulta.  
 
També volem manifestar clarament, per no enganyar la gent, ni crear més 
frustracions, perquè suposo que els catalans estem una mica cansats de 
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frustracions, els catalans i les catalanes, que aquest procés de consulta creiem 
que no esperi ningú que ens dugui cap a la independència.  Per a nosaltres, 
per als homes i les dones d’Iniciativa, el camí avui prioritari és treballar per la 
sobirania de Catalunya aprofundint en la defensa, en el desplegament i en la 
millora, si cal, de l’actual Estatut votat pel poble català. 
 
A les 19.40 hores, surt de la sala el senyor ALBERT SANABRA. 
 
ALCALDE 
 
Gràcies.  Senyor Rodríguez. 
 
SANTIAGO RODRÍGUEZ 
 
Gràcies.  És per posicionar el grup del Partit Popular enfront d’aquesta moció, i 
avanço, i tampoc no és cap sorpresa, que el nostre posicionament serà contrari 
en aquesta moció.   
 
I hi han bàsicament tres arguments, no?  El primer argument és que 
jurídicament entenem que no tenim la possibilitat institucionalment de donar 
suport a una consulta d’aquestes característiques i, per tant, no caurem en el 
parany ni de donar-li suport ni d’abstenir-nos, creiem que la nostra obligació és 
votar-hi en contra i precisament per això votarem en contra, perquè creiem que 
jurídicament no correspon el suport institucional de l’Ajuntament a una consulta 
d’aquestes característiques, que es pugui realitzar per iniciativa cívica, o per 
iniciativa social.  Primera qüestió. 
 
Però hi ha una segona qüestió, no menys important, i és que com a eina 
simbòlica que s’ha esmentat o com a expresió d’una determinada voluntat, 
lamento no poder acceptar el fet de que aquesta pugui ser una voluntat 
expresada democràticament, ni que sigui un exemple de participació.  És una 
consulta que en tot cas va contra l’ordenament jurídic vigent i l’ordenament 
jurídic vigent és fruit de la democràcia i de la participació dels ciutadans.  I 
donar suport a una consulta d’aquestes característiques seria negar que 
l’ordenament jurídic vigent actualment és fruit de la democràcia i de la 
participació dels ciutadans.  Per tant, nosaltres no podem donar suport a una 
proposta que, com ja ha anunciat algun altre portaveu per justificar el seu vot 
afirmatiu, entenem que no faria més que conduir cap a la frustració.  En primer 
lloc, perquè no hi ha una vinculació respecte al resultat del mateix, però en 
segon, encara que hi fos, no hi ha cabuda en l’ordenament jurídic vigent de 
que es pogués materialitzar allò que persegueix aquesta proposta i aquesta 
convocatòria.   
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I hi ha una tercera qüestió, que tampoc no se li pot escapar a ningú, miri, el 
Partit Popular no som independentistes, nosaltres defensem una Catalunya 
governada, autogovernada des de l’autogovern, dintre d’una Espanya, 
escolti’m, plural i en la que hi han diferents autonomies, amb diferents nivells 
de descentralització, i aquest és el nostre posicionament i aixins ho 
continuarem defensant.   
 
Per tant, aquests són els tres arguments que justifiquen el nostre 
posicionament en contra d’aquesta moció.  Home, sí que vull fer notar, sí que 
vull fer notar la contradicció en la que incorren alguns dels portaveus, sobretot 
del govern, dient que donaran suport en aquesta proposta, com a exemple de 
democràcia i participació, quan des del propi govern han negat fer consultes, 
quan ho han demanat la ciutadania, i hi han 10.000 firmes al redere doncs per 
fer una consulta sobre decisions que depenen del propi equip de govern.  
Llavorens ho han negat i, en canvi, quan són qüestions que no els hi afecten 
amb ells directament, llavorens els hi donen suport.  No sé què crea més 
afecció, si negar consultes a 10.000 ciutadans o més de 10.000 ciutadans que 
han signat perquè es faci una consulta sobre un determinat equipament 
municipal, o promoure o donar suport a consultes que, insisteixo, no tenen 
absolutament cap resultat pràctic.  Gràcies. 
 
ALCALDE 
 
Gràcies.  Senyora Lloveras. 
 
NEUS LLOVERAS 
 
El grup municipal de Convergència i Unió, tal com ja vam manifestar quan es 
va debatre sobre aquest tema al mes de setembre, donarem totalment el 
nostre recolzament a aquesta iniciativa, perquè considerem que és un dret 
democràtic i perquè considerem que és l’expresió del dret a decidir.  
Reivindiquem aquest dret que, ademés, el Parlament de Catalunya va ratificar 
l’1 d’octubre de l’any 98, quan va aprovar la següent resolució: 
 

“El Parlament de Catalunya, en el marc de la celebració del cinquè 
aniversari de la Declaració Universal dels Drets Humans, ratifica un cop 
més el dret del poble català a determinar lliurement el seu futur com a 
poble, en pau, democràcia i solidaritat.” 
 

Des de Convergència i Unió estem molt satisfets d’aquesta iniciativa, perquè 
demostra que el catalanisme és viu i que és capaç d’expresar-se de manera 
unitària.  Per tant, des del grup municipal de Convergència i Unió felicitar a la 
Plataforma VNG decideix per aquesta iniciativa, alhora que expresar-los el 
nostre total recolzament. 
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ALCALDE 
 
Senyor Ruiz. 
 
JUAN LUIS RUIZ 
 
Sí, molt breument, senyor alcalde.  En tot cas, el nostre posicionament serà 
exactament el mateix que quan es va presentar la moció respecte a la consulta 
celebrada a Arenys de Munt.  En tot cas nosaltres volem ser coherents, vam 
ser coherents en aquella moció sota el nostre posicionament i ho serem ara, 
pel que fa a la proposta d’aquí a Vilanova, no?   
 
En lloc de repetir que nosaltres evidentment no som independentistes, el 
nostre... el nostre projecte nacional passa per un catalanisme federalista i, per 
tant, nosaltres creiem en una millora i més autogovern de Catalunya dins d’un 
marc federal, no?  Per tant, el que volem és un projecte nacional que sumi i 
que no fagi doncs que els diferents graus d’identificació nacional pugui ser un 
element de conflicte o element de divisió, no?, i tant de bo que aquest tipus de 
consulta doncs no esdevingui en això, no?, i no siguin elements 
distorsionadors o de divisió dins de la societat catalana.   
 
De la mateixa manera que entenem que no és un moment, en tot cas és el 
nostre posicionament, no és moment per debats identitaris, en tot cas les 
necessitats són unes altres i bastant més diferents, i és en la qual nosaltres 
hem d’esmerçar tots els nostres recursos i tots els nostres esforços, no?   
 
Evidentment, respecte que les entitats organitzin consultes, escolti’m, cap 
problema, ja hi estem d’acord, si en això ja ho vam dir, no?, però en tot cas 
aquí el que està fent, el que se’ns demana és un posicionament com a 
Ajuntament.  I en tot cas evidentment com a Ajuntament nosaltres no hi podem 
estar d’acord a aquest tipus de consulta; l’argument ja l’ha donat també el 
senyor... el senyor Rodríguez, no?  Clar, que el poble parli.  Sí, hi estem 
d’acord que el poble parli, si nosaltres formem part d’aquest poble, no?, però 
evidentment ha de parlar sota un marc, sota unes garanties, no?  I en tot cas 
aquestes consultes entenem que no compleix ni amb aquesta ordenació legal, 
ni evidentment amb determinades garanties, no? 
 
I el que sí que demanaria és que quan diferents formacions polítiques doncs 
que ara donen suport a aquest tipus de consulta, jo el que sí que els hi 
demanaria que traslladin aquest debat en aquelles institucions on realment hi 
ha capacitat de decisió respecte a aquesta qüestió.  Perquè està molt bé que 
ens fagin posicionar als regidors, al món local, però home, aquí ja s’ha dit, i fins 
i tot ho ha dit algú que defensa la moció, que no tindrà cap transcendència 
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legal, no?, més enllà del que és la consulta pròpiament, no?  I per tant, 
escolti’m, portin aquest debat en aquelles institucions on realment hi ha 
capacitat per prendre la decisió respecte a aquesta qüestió, i allà veurem on 
realment cada posició de cada un dels partits polítics que ara, que ara 
demanen, que ara donen suport a aquest tipus de consulta, no?   
 
I l’exercici democràtic, home, ho fem molt sovint... cada elecció el que estem 
fent és exercint un dret democràtic, no?, de la mateixa manera que per a 
nosaltres l’exercici democràtic també va passar doncs pel 18 de juny del 2006, 
amb l’aprovació del nou estatut, no? 
 
Ara la senyora Lloveras ha tret una resolució del Parlament de Catalunya 
respecte del dret d’autodeterminació.  Està molt bé.  Però en tot cas, en vint-i-
tres anys de govern vostès no el van exercir, ni tan sols van posar sobre 
l’agenda política el tema de la independència.  Ara es veu que toca, està molt 
bé, però en tot cas el seu projecte no era aquest fins fa quatre dies.   
 
Dit això, nosaltres no... dit això, nosaltres, en tot cas aquesta moció té la 
majoria d’aquest Ple, no?, hi han... bueno, no la tenen, en tot cas per nombre 
de regidors no la tenen, però en tot cas pel nombre de partits polítics sí que 
tenen majoria, no?  En tot cas, en aquest sentit, el grup municipal socialista vol 
mantenir la majoria d’aquesta moció en el Ple i que, per tant, com hi ha un 
regidor que no hi és de Convergència i Unió, i no hi és perquè encara no se li 
han tramitat les credencials, no és perquè no hi sigui doncs perquè no vulgui, 
sinó perquè en tot cas doncs hi ha una qüestió legal que s’estan tramitant les 
credencials, en tot cas en el grup municipal socialista hi haurà un regidor que 
s’abstindrà de votar, de tal manera, com a deferència. Evidentment aquesta 
moció sortirà endavant, perquè té la majoria del Ple, no?, i en aquest sentit 
doncs actuarem d’aquesta manera i ja està.   
 
ALCALDE 
 
Molt bé, doncs passem a la votació, eh?  Vots a favor? Vots en contra?  I, per 
tant, n’hi han vint-i-tres, o sigui, dotze a onze, s’ha aprovat la moció, eh?, per 
dotze vots a favor i onze en contra. 
 
(Aplaudiments) 
 
Es vota la moció, la qual s’aprova amb el resultat següent: 
 
   Vots a favor: CIU, ICV-EA, ERC i CUP (12) 
   Vots en contra: PSC i PP (11) 
 
Després de la votació, a les 19.50 hores, torna el senyor ALBERT SANABRA. 
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15. MOCIÓ AMB MOTIU DEL CENTENARI DE L’AFUSELLAMENT DE 

FRANCESC FERRER I GUÀRDIA.
 

ALCALDE 
 
I la darrera moció, a part d’agrair doncs... a part d’agrair doncs al senyor Oró, 
que en nom de l’Associació Desperta i, en nom del moviment Vilanova 
dedideix, doncs la seva participació i les seves paraules.  La darrera moció és 
la que fa referència a la moció amb motiu del centenari de l’afusellament de 
Francesc Ferrer i Guàrdia. 
 
El secretari llegeix la part resolutiva de la moció següent: 
 
El 13 d’octubre de 1909, en el marc dels fets subsegüents a la Setmana 
Tràgica, després d’un judici militar ignominiós i injust, i enmig de fortes 
protestes internacionals, fou afusellat a Montjuïc Francesc Ferrer i Guàrdia, un 
home que havia dedicat la seva vida a millorar la vida dels altres, mitjançant la 
difusió dels ideals i valors en favor de l’emancipació de la humanitat, sobretot 
mitjançant l’ensenyament i la fundació, al 1901, de l’Escuela Moderna. 
 
Coincidint amb el centenari de l’afusellament de Francesc Ferrer i Guàrdia, 
entitats i institucions estan impulsant iniciatives encaminades a conservar la 
seva memòria com a mostra de rebuig a qualsevol intolerància ideològica i com 
a manifestació de compromís amb els valors de la llibertat de pensament i 
consciència, de les llibertats civils i dels drets socials, claus de l’emancipació 
progressiva de la humanitat. 
 
Molts d’aquests valors pertanyen, avui, a la més elemental transversalitat 
democràtica, però no és menys cert que, per tal d’incentivar-ne la seva difusió, 
cal que ens comprometem permanentment a defensar-los, difondre’ls i 
homenatjar-ne els testimonis. 
 
“La Escuela Moderna” va ser un projecte d’aprenentatge racional en llibertat, 
amb l’aplicació de mètodes moderns i científics de pedagogia i la introducció 
d’una filosofia definidament racionalista, humanitària i antimilitarista de notable 
influència en els medis pedagògics més avançats del seu temps, que expandí 
amb la posterior creació de “La Lliga Internacional per a l’Educació Racional de 
la Infància”, organització d’abast internacional, conseqüència lògica dels seus 
principis universalistes, amb un comitè internacional que abastava països com 
Alemanya, Anglaterra, Itàlia, Bèlgica o Suïssa. 
 
Les mobilitzacions en contra del procés i afusellament de Ferrer i Guàrdia han 
quedat recollides en la memòria històrica de moltes ciutats, així com també el 
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reconeixement a la seva figura mitjançant monuments, escoles i escrits per 
difondre l’estudi i l’obra. 
 
És en aquest marc que volem fer explícit el nostre homenatge envers tots 
aquells i aquelles que han treballat per la defensa dels valors de la tolerància, 
la laïcitat i el progrés, fonaments de la convivència civil, i de la pau social, eixos 
d’una democràcia inspirada per la igualtat d’accés a les oportunitats, sense 
distincions ni discriminacions, drets o privilegis fruit de l’adscripció dels 
ciutadans i ciutadanes a qualsevol cosmovisió filosòfica o espiritual. 
 
ACORDS: 
 
“1.  Sumar-se als reconeixements fets a la personalitat del pedagog Ferrer i 

Guàrdia per les diferents institucions del nostre país. 
 
2.  Encomanar a la Comissió de la Memòria Històrica la realització d’un acte, 

dins l’últim trimestre de l’any 2009, per a la commemoració de la 
importància de la tasca duta a terme per en Francesc Ferrer i Guàrdia en el 
món educatiu, amb motiu del centenari del seu afusellament.” 

 
ALCALDE 
 
Molt, bé.  Endavant, senyora Espinàs. 
 
MÍRIAM ESPINÀS 
 
Gràcies, senyor alcalde.  Bé, com diu la moció, doncs el pedagog Francesc 
Ferrer i Guàrdia va ser afusellat tot just ara fa cent anys, per la intolerància 
ideològica del moment, quan acabava la Setmana Tràgica de 1909.  Amb 
aquesta moció el que volem és afegir-nos a altres institucions que ho han fet, i 
fer un acte de reconeixement a la figura d’aquest pedagog que va fer tant per 
l’educació al nostre país de principis del segle XX i finals del segle XIX.  Al 
mateix temps que proposem encomanar a la Comissió de la Memòria Històrica 
la realització d’un acte, com ha dit el secretari, que serveixi per recordar la 
seva figura.  Gràcies. 
 
ALCALDE 
 
Molt bé.  Endavant. 
 
JOAQUIM ARRUFAT 
 
Molt breument.  Només... bé, crec que ens hem de felicitar tots plegats perquè 
si ens havíem proposat fa... o s’havia proposat des del govern, o des de 
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diferents espectres polítics recuperar la memòria històrica, finalment, després 
de tants anys doncs que potser aquesta recuperació no havia estat a fons, 
doncs s’està fent; els diferents grups estan presentant mocions, propostes, la 
Comissió de la Memòria Històrica està treballant i, per tant, jo crec que ens 
hem de felicitar tots plegats.  Només, bé, doncs això, felicitar també la... la 
bona idea de celebrar aquest centenari de l’afusellament de Francesc Ferrer i 
Guàrdia, que fou lamentablement doncs el cap de turc que va pagar les 
conseqüències de la Revolució del 9, coneguda com a Setmana Tràgica pels 
discursos que en va fer l’església després, que la va anomenar Setmana 
Tràgica, però que en aquells moments es va conèixer com a Revolució del 9.  
I, per tant, el vot a favor de la Candidatura d’Unitat Popular. 
 
ALCALDE 
 
Endavant, senyor Rodríguez. 
 
SANTIAGO RODRÍGUEZ 
 
Bé, nosaltres des de la discrepància profunda amb el pensament d’en Ferrer, 
Francesc Ferrer i Guàrdia, però tenint en compte dues consideracions; una 
primera, el fet de que la moció el tracta com a pedagog i des de la seva vesant 
pedagògica; i la segona, des del punt de vista de l’afusellament que ara no vull 
dir que se celebra, no?, però que fa cent anys d’aquell trist aconteixement, 
injust, com sembla que així ens ho demostren els fets històrics, nosaltres 
estarem en condicions de donar suport en aquesta moció.  No obstant això, dir 
que els posicionaments de Ferrer i Guàrdia, des de l’anarquisme i des de 
l’anticlericalisme, i des de la llibertat de pensament que ell promulgava, però 
que no sempre havia exercit, i en aquest sentit vull recordar la participació de 
Ferrer i Guàrdia en el pronunciament militar republicà contra la monarquia de 
l’any 1880 i pico, o també la seva participació, ni que fora indirecta, ni que fora 
financera, amb l’intent de magnicidi del rei Alfons XIIIè, no?  Per tant, des de... 
insisteixo, des de la discrepància amb els plantejaments d’en Ferrer i Guàrdia, 
però des del respecte a la labor, a la tasca pedagògica i a l’injust final que va 
tenir aquest... aquesta persona del segle XIX i segle XX. 
 
ALCALDE 
 
I a les paraules de la senyora Espinàs i el senyor Arrufat voldria afegir, i no 
innocentment oblidat durant trenta anys de democràcia.  Vots a favor.   
 
Perdoni, senyora... és que he mirat abans i no... endavant, endavant, disculpa. 
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PURI SANTAMARÍA 
 
Bé, jo, des de Convergència i Unió exactament igual, no entrarem en 
posicionaments polítics ni valoracions retroactives, no?  Sí que voldria dir que 
Francesc Ferrer i Guàrdia tenia un somni i va viure per ell.  Ell considerava, jo 
perquè he llegit alguna cosa seva, no?, i volia... volia canviar el món des de 
l’escola.  L’educació, per a ell, era el motor del canvi social.  Evidentment ara 
sona, no de fa cent anys, és absolutament actual.  Ressaltant i afegint els 
valors que promulga els motius de la moció, jo diria que va ser qui va introduir 
en la creació del seu projecte d’Escuela Moderna, que era en castellà que ho 
deia, doncs la coeducació, no només a nivell de sexe, sinó també a nivell de 
classes socials.  Evidentment valorava i promulgava l’autodisciplina de 
l’alumnat, la llibertat d’expressió d’aquest alumnat.  Evidentment promulgava 
que l’escola fos racional i científica i un munt de coses més que podríem afegir, 
però que jo considero, i així ho vull dir, que són vigents cent anys després, eh? 
 
Per tant, el nostre grup s’afegeix a les dos... als dos acords de la moció.  
Gràcies.  
 
ALCALDE 
 
Gràcies. I passem a la votació.  Vots a favor?  S’aprova per unanimitat. 
 
Es vota la moció, la qual s’aprova per unanimitat dels presents. 

 
 

PREGUNTES ORALS 
 

  16. PREGUNTA DEL GRUP MUNICIPAL DEL PP SOBRE L’ESCOLA 
D’ADULTS TERESA MAÑÉ. 

 
ALCALDE 
 
I passem a l’apartat de preguntes orals.  I té la paraula el senyor Rodríguez, 
o... sí?  
 
SANTIAGO RODRÍGUEZ 
 
Gràcies.  Gràcies.  Bé, la pregunta és amb referència a l’Escola d’Adults 
Teresa Mañé.  Tenim coneixement que està ocupada... allò... que la... 
pràcticament totes les places estan ocupades, no hi han possibilitats de que 
noves persones puguin incorporar-se en aquesta escola i, en la situació actual 
d’atur creiem que la formació és un element important per tal d’ajudar a que les 
persones que estan en atur doncs puguin sortir d’aquesta... d’aquesta situació i 
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l’Escola d’Adults Teresa Mañé doncs és una d’aquestes vies.  La pregunta és 
si efectivament es dóna aquesta situació de col·lapse de l’ocupació plena de 
les places i si s’han dut a terme actuacions per tal d’intentar incrementar les 
places. 
 
ALCALDE 
 
Gràcies.  Senyora Espinàs. 
 
MÍRIAM ESPINÀS 
 
Bé, gràcies, senyor alcalde.  Bé, com vostès ja deuen saber, l’Escola d’Adults 
no és municipal, és una competència del Departament d’Educació de la 
Generalitat de Catalunya.  I en referència a la pregunta que fan, quina és la 
capacitat de l’Escola d’Adults?, és d’aproximadament vuit-cents alumnes. I, si 
aquesta és suficient per a la demanda existent, cal dir que no; hi ha al voltant 
de quatre-centes persones que han quedat fora de l’Escola d’Adults aquest 
any.   
 
Cal dir que no és una situació normal.  Aquest any és més alta la demanda que 
altres anys, però és cert que doncs que no... no és suficient l’oferta que es fa. 
 
En aquest sentit vostè preguntava si es fan accions. Nosaltres lògicament hem 
demanat al Departament d’Educació poder ampliar no només els espais que 
estan cedits per l’Ajuntament, però sí sobretot la plantilla de l’Escola d’Adults, 
que actualment la formen només tretze professionals.  I en aquest sentit, 
mentres això no sigui possible, el que es fa és derivar les persones a altres 
serveis, ja sigui l’IOC, eh?, l’Institut Obert a Distància, ja sigui a l’Escola d’Art, 
que també es fan alguns dels cursos, ja sigui algunes coses concretes que 
s’han fet... s’han pogut derivat als Centres Cívics, o també s’han pogut derivar 
persones a escoles municipals que tenen a Sitges i a Ribes, que tot i que no 
són centres públics autoritzats, la formació sí que es pot fer, encara que no es 
puguin examinar.  Gràcies. 
 
ALCALDE 
 
Gràcies, senyora Espinàs.  Senyor Rodríguez. 
 
SANTIAGO RODRÍGUEZ 
 
Gràcies.  Evidentment que... que coneixem que la competència de l’Escola 
d’Adults és una competència del Departament d’Educació, no obstant això, si 
fem la pregunta no la fem per recriminar absolutament res a ningú, sinó que la 
fem per posar en evidència una situació que afecta als ciutadans de Vilanova i 
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la Geltrú i, per tant, que crec que com ens afecta als ciutadans, com afecta als 
ciutadans, és bo que el Ple d’aquest Ajuntament es preocupi d’aquesta 
situació, igual que es preocupa de quan fan falta noves escoles, que també és 
competència del Departament d’Ocupació i, per tant, aquesta preocupació és 
la que volíem trasladar en aquest Ple.  Tenim coneixement, teníem 
coneixement de que efectivament hi ha hagut una demanda que supera en 
molt la capacitat d’aquest centre i enteníem que és bo, i creiem que és bo que 
d’alguna manera posem en evidència i demanem conjuntament, si fa falta, al 
Departament d’Educació per tal de que, ni que sigui coiunturalment per donar 
sortida a la situació actual en què ens trobem, es pugui intentar incrementar la 
capacitat d’aquest centre per satisfer les necessitats que expresen els 
ciutadans i que es troben en aquesta situació difícil. 
 
ALCALDE 
 
Gràcies, senyor Rodríguez.  Senyora Espinàs. 
 
MÍRIAM ESPINÀS 
 
Doncs accepto la proposta de que seran al nostre costat en les reivindicacions. 
Només hi ha una petita diferència amb les escoles, i és que les escoles de 
primària són ensenyaments obligatoris i això no.  En tot cas això no vol dir, 
però, que no ho haguem de demanar i, per tant, continuarem treballant en la 
demanda de més places.  Gràcies. 
 
 

PRECS 
 
ALCALDE 
 
Molt bé.  Ara passem a l’apartat de precs.  Endavant, Glòria. 
 
GLÒRIA GARCÍA 
 
Gràcies, senyor alcalde.  Fa uns mesos a la plaça de la Mediterrània es va 
ubicar un suport per tal d’ubicar l’escultura de l’Òscar Estruga.  Donat que no 
s’ha posat el... l’escultura, només hi han unes tanques amb un drap negre.  
Doncs el prec va en que es col·loqui l’estàtua l’abans possible i sobretot que es 
treguin les tanques, perquè queden francament lletges.  Gràcies. 
 
ALCALDE 
 
Senyora Llanas. 
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ISABEL LLANAS 
 
Sí, gràcies.  Per increïble que sembli, donat el temps que ja portem de l’actual 
legislatura, uns dos anys i quatre mesos aproximadament, són diversos els 
guàrdies de portes d’aquest Ajuntament que no coneixen encara la cara 
d’algun dels regidors que configuen l’actual Consistori.  Com que aquest fet és 
reiterat, demanaria a qui correspongui que els hi fes a mans un llistat 
actualitzat amb fotografies, per tal d’evitar situacions incòmodes d’ambdues 
parts.  També fóra bo que algú els hi fes arribar la conveniència, si més no 
protocol·lària, de mirar-se detingudament aquest llistat.  Gràcies. 
 
ALCALDE 
 
Són dos coses que tenen, eh?  El coneixement de l’obligació i qui són els 
regidors. 
 
Senyor Figueras. 
 
GERARD FIGUERAS 
 
Gràcies, senyor alcalde.  Un primer prec és per agrair doncs que, producte 
d’un prec en el passat Ple municipal, aquest regidor ha observat que els ràdars 
mòbils de controls de velocitat a la cituat ja compten amb un indicador advertint 
els conductors d’aquesta... d’aquest ràdar.  Per tant, agrair doncs que des del 
govern s’hagi actuat amb diligència i confiar que no hagi sigut un fet puntual 
sinó que... que hi segueixi siguent aquesta senyal. 
 
I un prec en una altra direcció.  La setmana passada hi havia Consell Escolar 
Municipal a l’edifici de la Paperera i l’únic que volia fer era traslladar un prec 
que va fer un dels components, amb relació a la no assistència o a l’assistència 
de molt pocs regidors d’aquest Ajuntament en el plenari del Consell Escolar 
Municipal.  Només la regidora Espinàs i un servidor hi érem i doncs, si bé és 
cert, tot i que no ens excusa tampoc, que els regidors de l’oposició, com ha dit 
abans la regidora García Prieto, no tenim dedicació exclusiva i, per tant, a 
vegades ens resulta complicat assistir a totes les comisions que hi han, sí que 
n’hi han d’altres doncs especialment els de l’equip de govern, i el prec és, en 
un moment en què la política no passa per un moment positiu del tot, potser 
una bona forma de trencar-ho és assistint, no?, i donant presència en els llocs 
on ens correspon ser.  Gràcies. 
 
ALCALDE 
 
Molt bé, s’aixeca la sessió. 
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Complert l’objecte de la convocatòria, s’aixeca la sessió a les 20:01 hores, de 
la qual s’estén aquesta acta que firma el president amb mi, el secretari 
accidental. 
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