
 

 

 
 

El debat d’aquest Ple es troba recollit a la gravació de la sessió plenària que 
va efectuar Canal Blau. Hi podeu accedir seguint l’enllaç següent: 
 

 
http://canalblau.alacarta.cat/ple-municipal/capitol/ple-ordinari-de-vilanova-i-la-
geltru-11-06-2018 

 
 
 

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT  
DEL DIA 11 DE JUNY DE 2018 

 
 
Acta núm. 7 
 
 
A Vilanova i la Geltrú, quan són les 18:15 hores del dia 11 de juny de 2018, sota la 
presidència de la senyora alcaldessa, NEUS LLOVERAS I MASSANA (CiU), es 
reuneixen al saló de sessions de la Casa de la Vila les persones següents: 

 
GLÒRIA GARCÍA I PRIETO (CiU)  
JOAN GIRIBET DE SEBASTIÁN (CiU) 
BLANCA ALBÀ PUJOL (CiU) 
QUETI VINYALS I FLORENCIANO (ERC) 
JORDI MEDINA I ALSINA (ERC) 
OLGA ARNAU I SANABRA (ERC) 
ADELAIDA MOYA TAULÉS (ERC) 
JUAN LUIS RUIZ LÓPEZ (PSC) 
TERESA LLORENS CARBONELL (PSC) 
GERARD LLOBET SÁNCHEZ (PSC) 
GISELA VARGAS REYES  (PSC) 
MIGUEL ÁNGEL IGLESIAS MONTOUTO (PSC) 
JOSEP MARIA DOMÈNECH GIBERT (CUP) 
JOSEP ASENSIO ALBÀ (CUP) 
JAUME MARSÉ FERRER (CUP) 
GUILLEM BAU VARGAS (CUP) 
MONTSE MARONDA CASTELLNOU (CUP) 
ENVER AZNAR MÉNDEZ (SOM VNG) 
DÉBORAH ZIMMERMAN MILEGUIR (SOM VNG) 
CARLOS REMACHA LÓPEZ (PP) 
CARMEN REINA PADILLA (No adscrita) 
ARIADNA LLORENS GARCÍA (No adscrita) 
FRANCISCO ÁLVAREZ MARÍN (No adscrit) 
 
SECRETARI GENERAL  
MARCEL·LÍ PONS I DUAT 
 



 

 

 
 

INTERVENTOR GENERAL 
CÈSAR RODRÍGUEZ SOLÀ 

 
 

per efectuar una sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament. 
 
No assisteix el Sr. DAVID MONTES MUÑOZ. 
 
El Sr. FRANCISCO ÁLVAREZ s'incorpora a la sessió quan s'està tractant el punt núm. 
15 de l'ordre del dia, torna a absentar-se durant els punts 17 i 18, es torna a incorporar 
en els punts 18 bis al núm. 31 i finalment, quan s'està tractant el punt núm. 32 marxa 
definitvament. 
 
A continuació es tracten els punts de l’ordre del dia, que són els següents: 
 
 

ORDRE DEL DIA 
 

 
1. Declaració institucional per l'assassinat de la Laia. 
 
 
2. Aprovació dels esborranys de les actes de les sessions extraordinària i ordinària 

del Ple de l'Ajuntament de 14 de maig de 2018. 
 
 
CONTROL DELS ÒRGANS DE LA CORPORACIÓ: 
 
Secretaria General 
 
 3. Donar compte del Decret de l'Alcaldia núm. 2636-2018, de 10.05.2018, de 

cessament d'un assessor del grup municipal de SOM VNG. (Exp. 56/2018-eSEC) 
 4. Donar compte del Decret de l'Alcaldia núm. 2732-2018, de 15.05.2018, de 

cessament d'un assessor del grup municipal de Ciutadans. (Exp. 64/2018-eSEC) 
 5. Donar compte del Decret de l'Alcaldia núm. 3053-2018, de 30.05.2018, de 

modificació del cartipàs municipal. (Exp. 42/2018-eSEC) 
 6. Donar compte del Decret de l'Alcaldia núm. 2993-2018, de 28.05.2018, de 

delegació de competències en els regidors i regidores del govern municipal. 
(Exp. 45/2018-eSEC) 

 7. Donar compte del Decret de l'Alcaldia núm. 3060-2018, de 30.05.2018, de 
retribucions dels regidors i regidores del govern municipal. (Exp. 72/2018-eSEC) 

 8. Donar compte del Decret de l'Alcaldia núm. 2914-2018, de 22.05.2018, de 
modificació del suport administratiu de la Comissió Informativa de Promoció 
Econòmica, Ocupació i Innovació. (Exp. 181/2015-SEC) 

 9. Donar compte del Decret de l'Alcaldia núm. 3061-2018, de 30.05.2018, de 
modificació dels membres de les Comissions Informatives de caràcter estable. 
(Exp. 181/2015-SEC) 



 

 

 
 

 
Intervenció 
 
10. Donar compte dels expedients de modificació de crèdits 4 i 7 del pressupost 

vigent aprovats per Decret. (Exp. 34/2018-eINT) 
11. Donar compte de l’estat d’execució del pressupost municipal i dels organismes 

autònoms. Primer trimestre 2018. (Exp. 33/2018-eINT) 
12. Donar compte del Decret de regidora delegada d’avalar el Consorci de Serveis a 

les Persones per a la contractació d’una pòlissa de crèdit a curt termini amb 
Caixabank, per un import de 400.000 euros. (Exp. 24/2018-eINT) 

 
Serveis Socials 
 
13. Donar compte dels indicadors socials del 1r. trimestre de l’any 2018. (Exp. 

2/2018-eSSO) 
 
Serveis Viaris 
 
14. Donar compte del Decret de l'Alcaldia núm. 2850-2018, de 18.05.2018, de 

nomenament de membres de la Comissió Informativa Especial del PINA. (Exp. 
845/2017-SVI) 

 
 
DICTÀMENS: 
 
 

COMISSIÓ INFORMATIVA DE SERVEIS CENTRALS, SEGURETAT I HISENDA 
 
Secretaria General 
 
15. Designació de representants municipals als organismes i altres entitats. (Exp. 

235/2015-SEC) 
16. Aprovació del nomenament de representants municipals als Consells Escolars 

dels centres educatius de Vilanova i la Geltrú. (Exp. 224/2015-SEC) 
 
Intervenció 
 
17. Aprovar la modificació de crèdits núm. 10 del pressupost vigent. (Exp. 37/2018-

eINT) 
18. Aprovar la modificació de les bases d’execució del pressupost vigent. (Exp. 

35/2018-eINT) 
 
URGÈNCIA 
 
18 bis. Aprovació de les bases per a la concessió d'ajuts econòmics en els tributs 

municipals per atendre situacions especials. 
 



 

 

 
 

Tresoreria 
 
19. Modificació de l'Annex 10 (Serveis IMET) de l'Ordenança Fiscal núm. 29, 

reguladora dels Preus Públics Municipals. 
 
 
 

COMISSIÓ INFORMATIVA DE POLÍTIQUES DE CIUTADANIA 
 
 
Esports 
 
20. Aprovació inicial de les Bases reguladores de subvencions destinades a les 

persones físiques per a la pràctica d'activitats esportives. (Exp. 29/2018-eSUB) 
 
Educació 
 
21. Aprovació inicial de les Bases reguladores de subvencions en règim de 

concurrència competitiva adreçades als centres docents sostinguts amb fons 
públics d’educació infantil de segon cicle, de primària i d'educació secundària 
obligatòria de Vilanova i la Geltrú. (Exp. /2018-eSUB) 

 
 
COMISSIÓ INFORMATIVA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA, OCUPACIÓ I INNOVACIÓ 

 
IMET 
 
22. Adhesió al Programa TIMOL i aprovació dels acords i compromisos. (Exp. 

552/2018-eAJT)  
 
 

COMISSIÓ INFORMATIVA DE TERRITORI I ESPAI URBÀ 
 
Mobilitat 
 
23. Aprovar la liquidació del servei de bus urbà de l’any 2017 i el pressupost per al 

2018 (Línies L1 i L2) prestat per l'empresa concessionària TRANSPORTS 
CIUTAT COMTAL, SA.  (Exp. 530/2018-SVI) 

 
Medi Ambient 
 
24. Aprovació de la dissolució del Consorci dels Colls i Miralpeix-Costa del Garraf i 

cessió global d’actius i passius al Consell Comarcal del Garraf. (Exp. 48/2018-
eSEC) 

 
 

MOCIONS 
 



 

 

 
 

 
Grup Municipal del PSC 
 
25. Moció sobre la subvenció de la pràctica de natació adaptada. (Exp. 45/2018-

eMOC) 
 
Sra. Carmen Reina, regidora no adscrita 
 
26. Moció perquè en els estacionaments regulats i limitats (blava/verda) del nostre 

municipi es pagui pel temps exacte d'estacionament. (Exp. 49/2018-eMOC) 
 
Grup Municipal de la CUP 
 
27.  Moció per fer de la casa Vidal i Mascaró un nou equipament per a la ciutat. (Exp. 

50/2018-eMOC) 
28.  Moció per a la vianalització d'una part de l'av. de Francesc Macià. (Exp. 51/2018-

eMOC) 
 
Grups Municipals de la CUP, SOM VNG, CiU i ERC 
 
29. Moció de solidaritat amb els "9 de Vilanova". (Exp. 52/2018-eMOC) 
 
Sr. Francisco Álvarez, regidor no adscrit 
 
30. Moció en defensa de dues mares solteres i els seus casos d'indefensió davant 

l'administració pública. (Exp. 53/2018-eMOC) 
 
Grup Municipal del PP 
 
31.  Moció per rehabilitar i conservar l'element arquitectònic del Molí de Mar a la platja 

del Far de Sant Cristòfol. (Exp. 54/2018-eMOC) 
 
Grup Municipal Socialista 
 
32. Moció sobre la Xarxa d'Impulsors als municipis de la Garantia Juvenil. (Exp. 

56/2018-eMOC) 
33. Moció sobre l'actuació d'Israel a la franja de Gaza i la repressió de les protestes 

davant el trasllat de l'ambaixada dels Estats Units a Israel. (Exp. 57/2018-eMOC) 
 
 
Alcaldia-Presidència 
 
34. Donar compte de la renúncia de la regidora d'aquest Ajuntament Sra. QUETI 

VINYALS I FLORENCIANO.  
 
 
 
 



 

 

 
 

PREGUNTES 
 

35. Preguntes de la CUP: 
 

• Sobre l'acolliment de persones refugiades. 
• Sobre la recollida de residus a les escoles de la ciutat. 

 
36. Preguntes de la Sra. Carmen Reina, regidora no adscrita: 
 

• Ha procedit l'Ajuntament a comunicar als propietaris de solars sense edificar 
l'obligació del manteniment i neteja de matolls? 

• En l'exercici anterior, es va produir alguna denúncia i sanció per l'incompliment 
d'aquesta obligació? 

 
37. Pregunta del PP: 
 

• Pensa presentar una proposta de pressupost per al 2018 aquest nou govern? 
 
38. Preguntes del PSC: 
 

• Sobre l'economat. 
• Sobre els festivals de música. 

 
 
PRECS 
 
 
 

 1. DECLARACIÓ INSTITUCIONAL PER L’ASSASSINAT DE LA LAIA. 
 
El passat dilluns, 4 de juny, la Laia va morir assassinada a la nostra ciutat. Un 
assassinat que ha provocat commoció i dol a tota la ciutadania.  
 
Davant de fets com aquest no hi ha paraules que puguin expressar l’esglai i 
desbordament emocional que totes i tots sentim, les paraules no poden descriure 
l’aflicció, la pena i el sofriment que totes i tots  sentim...  
 
No podem ni imaginar el dolor que la família i els seus amics i amigues estan patint, 
però des d’aquesta institució municipal intentarem fer tot el possible per acompanyar-
los i estar amb ells.  
 
Des d’aquest lloc, la Corporació Municipal expressa la seva més ferma condemna i la 
seva més profunda indignació per l’assassinat de la Laia d’aquest passat dilluns. Una 
condemna que ha tingut la seva expressió en les concentracions silencioses de la 
ciutadania a la plaça de la Vila, de les entitats i associacions, dels col·lectius 
feministes del Garraf i de la pròpia Corporació per mostrar el seu suport i estimació 
per la pèrdua irreparable de la Laia als seus familiars i amics.  
 



 

 

 
 

Per aquest motiu, l’ajuntament de Vilanova i la Geltrú ja va decretar tres dies de dol 
oficial com a mostra d’aquest dolor col·lectiu i de respecte a la Laia.  
 
L’ajuntament de Vilanova i la Geltrú, conjuntament amb la ciutadania i les entitats i 
associacions de la ciutat continuarem treballant per tenir una ciutat lliure de violència, 
denunciant-la i no consentint-la, defugint del silenci i donant suport a qui la pateix, 
fent present la nostra responsabilitat individual i col·lectiva davant de qualsevol tipus i 
manifestació de violència. 
 
En aquests moments de profunda consternació col·lectiva, des de l’ajuntament volem 
reafirmar la nostra convicció que hem d’enfrontar aquests moments des de la 
fortalesa dels nostres principis ètics i morals, des de la solidaritat com a xarxa de 
suport, des dels valors col·lectius que ens conformen com a societat.  
 
Que aquest minut de silenci sigui expressió col·lectiva del nostre dolor compartit i 
sentit. 
 
Que aquest minut de silenci sigui un record permanent per a la Laia i la seva família.   
 
Que aquest minut de silenci sigui una mostra de respecte, solidaritat i 
acompanyament de la ciutat per a la família, l’escola i les seves companyes i 
companys   
 
Laia,  el teu record sempre estarà entre nosaltres. Descansa en pau. 
 
 
Els portaveus dels grups municipals llegeixen per torns la declaració i tot seguit es fa 
un minut de silenci, que finalitza amb els aplaudiments dels presents. 
 
 

  2. APROVACIÓ DELS ESBORRANYS DE LES ACTES DE LES 
SESSIONS EXTRAORDINÀRIA I ORDINÀRIA DEL PLE DE 
L'AJUNTAMENT DE 14 DE MAIG DE 2018. 

 
 
Es voten els esborranys de les actes de les sessions plenàries, extraordinària i 
ordinària, de 14 de maig de 2018, els quals s'aproven per unanimitat dels presents, 
amb un total de 24 vots a favor (4 de CiU, 4 d'ERC, 5 del PSC, 5 de la CUP, 2 de 
SOM VNG, 1 del PP, Sra. Carmen Reina, Sra. Ariadna Llorens i Sr. Francisco 
Álvarez, regidors no adscrits). 
 
 
CONTROL DELS ÒRGANS DE LA CORPORACIÓ: 
 

 3. SECRETARIA GENERAL. DONAR COMPTE DEL DECRET DE 
L'ALCALDIA NÚM. 2636-2018, DE 10.05.2018, DE CESSAMENT D'UN 
ASSESSOR DEL GRUP MUNICIPAL DE SOM VNG. (Exp. 56/2018-
eSEC) 



 

 

 
 

 
ES DÓNA COMPTE al Ple de l'Ajuntament del Decret de l'Alcaldia núm. 2636-2018, 
de 10 de maig de 2018, de cessament d'un assessor del grup municipal de SOM 
VNG, el qual es transcriu literalment a continuació: 
 
Relació de fets 
 
1. En data 29 de juny de 2015, el Ple de l’Ajuntament va determinar el nombre, 

característiques i retribucions del personal eventual d’aquest Ajuntament. 
 
2.  El Grup Municipal de SOM VNG ha comunicat al Departament de Secretaria que 

el Sr. KOLDOBIKA ARRIZABALAGA MARTÍNEZ finalitza les seves tasques com a 
assessor del Grup Municipal de SOM VNG en data 30 d'abril de 2018 i sol·liciten 
que es procedeixi a donar-lo de baixa. 

 
Fonaments de dret 
 
1.  Article 10 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament del 

personal al servei de les entitats locals, que regula el nomenament del personal 
eventual, i que correspon el seu nomenament i separació a l’alcaldessa-presidenta 
quan es tracti de personal de confiança. 

 
2.  Atès que el Sr. KOLDOBIKA ARRIZABALAGA MARTÍNEZ ha deixat de prestar els 

seus serveis com a assessor del Grup Municipal de SOM VNG, correspon cessar-
lo amb efectes del dia 30 d'abril de 2018. 

 
Per tot això, RESOLC : 
 
"Primer. Cessar el Sr. KOLDOBIKA ARRIZABALAGA MARTÍNEZ com a assessor 
del Grup Municipal de SOM VNG, amb efectes del dia 30 d'abril de 2018. 
 
Segon. Donar compte d’aquest Decret en la propera sessió plenària i publicar en el 
BOPB, DOGC i al tauler d’anuncis de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú." 
 
 
El Ple es dóna per assabentat del Decret. 
 
 

 4. SECRETARIA GENERAL. DONAR COMPTE DEL DECRET DE 
L'ALCALDIA NÚM. 2732-2018, DE 15.05.2018, DE CESSAMENT D'UN 
ASSESSOR DEL GRUP MUNICIPAL DE CIUTADANS. (Exp. 64/2018-
eSEC) 

 
ES DÓNA COMPTE al Ple de l'Ajuntament del Decret de l'Alcaldia núm. 2732-2018, 
de 15 de maig de 2018, de cessament d'un assessor del grup municipal de 
Ciutadans, el qual es transcriu literalment a continuació: 
 



 

 

 
 

Relació de fets 

1. En data 29 de juny de 2015, el Ple de l’Ajuntament va determinar el nombre, 
característiques i retribucions del personal eventual d’aquest Ajuntament. 

2. Per Decret de l'Alcaldia núm. 1930, de 13 d'abril de 2018, el Sr. FRANCISCO 
JAVIER CORAL VILLAZAN va ser nomenat assessor del Grup Municipal de 
CIUTADANS d'aquest Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. 

3. En el Ple ordinari de 14 de maig de 2018, es va donar compte de la dissolució del 
Grup Municipal de CIUTADANS i, en conseqüència, el Sr. FRANCISCO JAVIER 
CORAL VILLAZAN finalitza les seves tasques com a assessor d'aquest grup 
municipal. 

Fonaments de dret 

1. Article 10 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament del 
personal al servei de les entitats locals, que regula el nomenament del personal 
eventual, i que correspon el seu nomenament i separació a l’alcaldessa-
presidenta quan es tracti de personal de confiança. 

2. Atès que el Sr. FRANCISCO JAVIER CORAL VILLAZAN ha deixat de prestar els 
seus serveis com a assessor del Grup Municipal de CIUTADANS, correspon 
cessar-lo amb efectes del dia 15 de maig de 2018.  

Per tot això, RESOLC : 

"Primer. Cessar el Sr. FRANCISCO JAVIER CORAL VILLAZAN com a assessor del 
Grup Municipal de CIUTADANS, amb efectes del dia 15 de maig de 2018. 

Segon. Donar compte d’aquest Decret en la propera sessió plenària i publicar-lo en el 
BOPB, DOGC i al tauler d’anuncis de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú." 
 
 
El Ple es dóna per assabentat del Decret. 
 

 
 5. SECRETARIA GENERAL. DONAR COMPTE DEL DECRET DE 

L'ALCALDIA NÚM. 3053-2018, DE 30.05.2018, DE MODIFICACIÓ DEL 
CARTIPÀS MUNICIPAL. (Exp. 42/2018-eSEC) 

 
ES DÓNA COMPTE al Ple de l'Ajuntament del Decret de l'Alcaldia núm. 3053-2018, 
de 30 de maig de 2018, de modificació del cartipàs municipal, el qual es transcriu 
literalment a continuació: 
 
Relació de fets 
 



 

 

 
 

Aquesta Alcaldia, fent ús de les competències que li vénen conferides pels articles 
que es relacionen en els fonaments de dret d’aquest mateix decret, i atenent els 
pactes que s'han formalitzat amb el grup municipal d'ERC, per a una millora en el 
govern municipal. 
 
Fonaments de dret 
 
Articles 21, 23 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local 
(LRBRL), en concordança amb els articles 53 a 56 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 
d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de 
Catalunya (TRLMC). 
 
Article 40 i següents del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les 
entitats locals, aprovat per Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre (ROF). 
 
Art. 9 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic. 
 
Art.32.b de la Llei 19/2014, de transparència, accés a la informació pública i bon 
govern. 
 
Articles 33 i 45 del ROM. 
 
En base als antecedents referenciats, 
 
RESOLC: 
 
"Primer. CESSAR la Sra. BLANCA ALBÀ PUJOL com a primera tinenta d'alcaldia. 
 
Segon. CESSAR el Sr. JOAN GIRIBET DE SEBASTIÁN com a tercer tinent 
d'alcaldia. 
 
Tercer. NOMENAR la Sra. OLGA ARNAU SANABRA, com a membre de la Junta de 
Govern Local. 
 
Quart. NOMENAR la Sra. QUETI VINYALS FLORENCIANO com a membre de la 
Junta de Govern Local. 
 
Cinquè. NOMENAR el Sr. JORDI MEDINA ALSINA com a Portaveu del govern i 
membre de la Junta de Govern Local, president de la Comissió Informativa de 
Promoció Econòmica, Ocupació i Innovació i president de l’Àrea de Promoció 
Econòmica Ocupació i Innovació. 
 
Sisè. NOMENAR la Sra. ADELAIDA MOYA TAULÉS com a membre de la Junta de 
Govern Local. 
 
Setè. En conseqüència, les tinentes d'alcaldia són les regidores que s'indiquen:  
 

Primera tinenta d'alcaldia: Sra. OLGA ARNAU SANABRA 
Segona tinenta d'alcaldia: Sra. GLÒRIA GARCÍA PRIETO 



 

 

 
 

Tercera tinenta d'alcaldia: Sra. QUETI VINYALS FLORENCIANO 
Quarta tinenta d'alcaldia: Sra. BLANCA ALBÀ PUJOL 
 

Vuitè. La Junta de Govern Local, per tant, queda integrada pels membres següents: 
 

- Neus Lloveras i Massana, presidenta 
- Olga Arnau Sanabra 
- Glòria García Prieto 
- Queti Vinyals Florenciano 
- Blanca Albà Pujol 
- Joan Giribet de Sebastián 
- Jordi Medina Alsina 
- Adelaida Moya Taulés 
 

Novè. Aquest Decret anul·la el Decret de l'Alcaldia núm. 2994-2018, de data 28 de 
maig de 2018. 
 
Desè. Notificar aquest Decret als interessats, donar-ne compte al ple de l'Ajuntament 
en la propera sessió que celebri i publicar-lo en els butlletins oficials corresponents." 
 
 
El Ple es dóna per assabentat del Decret. 
 
 

 6. SECRETARIA GENERAL. DONAR COMPTE DEL DECRET DE 
L'ALCALDIA NÚM. 2993-2018, DE 28.05.2018, DE DELEGACIÓ DE 
COMPETÈNCIES EN ELS REGIDORS I REGIDORES DEL GOVERN 
MUNICIPAL. (Exp. 45/2018-eSEC) 
 

ES DÓNA COMPTE al Ple de l'Ajuntament del Decret de l'Alcaldia núm. 2993-2018, 
de 28 de maig de 2018, de delegació de competències en els regidors i regidores del 
govern municipal, el qual es transcriu literalment a continuació: 
 
Relació de fets 
 
Vist el Decret d’Alcaldia de data 28 de maig de 2018, pel qual es reorganitza el 
cartipàs municipal amb el nomenament de quatre membres nous en el govern 
municipal. 
  
Atès que per a un millor funcionament de l’estructura administrativa és necessari 
delegar les competències de la direcció i gestió polítiques, que ostenta aquesta 
Alcaldia, així com la signatura dels documents que aquesta direcció i gestió política 
generin. 
 
Fonaments de dret 
 
− Article 56 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós 

de la Llei municipal i de règim local de Catalunya (TRLMC). 



 

 

 
 

− Articles 21.3 i 23.4 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de 
règim local (LRBRL). 

− Articles 43 i ss. del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les 
corporacions locals (ROF). 

− Articles 46 a 56 del Reglament Orgànic Municipal ROM). 
− Article 9 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic 

(LRJSP). 
− Article 32.b de la Llei 19/2014, de transparència, accés a la informació pública i 

bon govern (LTAIBG). 
− Disposició addicional 2a.  de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del 

sector públic (LCSP). 
 
Per tot això, 
 
R E S O L C : 
 
“PRIMER. Organitzar el cartipàs municipal en les quatre grans àrees següents: 
 

- Àrea de Promoció Econòmica, Ocupació i Innovació 
- Àrea de Polítiques de Ciutadania 
- Àrea de Serveis Centrals, Seguretat i Hisenda 
- Àrea de Territori i Espai Urbà 

 
SEGON. Determinar que les anteriors àrees seran assumides pels corporatius 
següents: 
 
a) Pel que fa a l'Àrea de Promoció Econòmica, Ocupació i Innovació, delegar la 

seva presidència en el Portaveu del Govern, Sr. JORDI MEDINA I ALSINA,  i les 
competències de la direcció i gestió polítiques de la subàrea de Projecció de ciutat, 
fins i tot la possibilitat de dictar actes administratius amb efectes jurídics per a 
tercers. 

 
Les competències de la direcció i gestió polítiques de les subàrees d'Empresa i 
d'Innovació es deleguen en la primera tinenta d'alcaldia, Sra. OLGA ARNAU I 
SANABRA, fins i tot la possibilitat de dictar actes administratius amb efectes 
jurídics per a tercers. 

 
Les competències de la direcció i gestió polítiques de la subàrea d'Ocupació es 
deleguen en la segona tinenta d'alcaldia, Sra. GLÒRIA GARCÍA PRIETO, fins i tot 
la possibilitat de dictar actes administratius amb efectes jurídics per a tercers. 

 
 
b) Pel que fa a l'Àrea de Polítiques de Ciutadania delegar la Presidència en la 

quarta tinenta d’alcaldia Sra. BLANCA ALBÀ PUJOL, i les competències de la 
direcció i gestió polítiques de les subàrees de Gent Gran, Salut, Serveis Socials, 
Esports, Participació, Cooperació i Agermanaments, fins i tot la possibilitat de 
dictar actes administratius amb efectes jurídics per a tercers. 

 



 

 

 
 

Les competències de la direcció i gestió polítiques de la subàrea d'Educació es 
deleguen en la segona tinenta d'alcaldia, Sra. GLÒRIA GARCÍA PRIETO, mentre 
que les competències relatives a les subàrees de Joventut, Infància i Adolescència 
i Patrimoni Cultural es deleguen en el portaveu del govern Sr. JORDI MEDINA I 
ALSINA, fins i tot la possibilitat de dictar actes administratius amb efectes jurídics 
per a tercers.  

 
Les competències de la direcció i gestió polítiques de les subàrees de Cultura i 
Convivència i Equitat es deleguen en la regidora Sra. ADELAIDA MOYA I 
TAULÉS, fins i tot la possibilitat de dictar actes administratius amb efectes jurídics 
per a tercers. 

 
 
c) Pel que fa a l'Àrea de Serveis Centrals, Seguretat i Hisenda  delegar la 

Presidència a la segona tinenta d’alcaldia Sra. GLÒRIA GARCIA I PRIETO, així 
com les competències de la direcció i gestió polítiques de les subàrees de 
Recursos Humans, Seguretat i Protecció Ciutadana.  Les competències de la 
direcció i gestió polítiques pel que fa a Alcaldia i Protocol, Secretaria General i 
Serveis d'Atenció Ciutadana, les assumeix aquesta Alcaldia. 

 
Les competències de la direcció i gestió polítiques de les subàrees d'Intervenció, 
de Tresoreria i Responsabilitat Social Corporativa es deleguen en la primera 
tinenta d’alcaldia Sra. OLGA ARNAU I SANABRA, i les referents a Comunicació i 
Premsa i TIC, es deleguen en el portaveu del govern Sr. JORDI MEDINA ALSINA.  

 
En tots els casos fins i tot la possibilitat de dictar actes administratius amb efectes 
jurídics per a tercers. 

 
 
d) Pel que fa a l'Àrea de Territori i Espai Urbà delegar les competències de la 

direcció i gestió polítiques de les subàrees d'Urbanisme i Habitatge, Llicències i 
Disciplina, Serveis Jurídics de l'Àrea, Serveis Viaris, Projectes i Obres i 
Coordinació i Seguiment Integral en el regidor Sr. JOAN GIRIBET DE 
SEBASTIÁN.  

 
Les competències de la direcció i gestió polítiques de la subàrea de Medi Ambient 
es deleguen en la quarta tinenta d’alcaldia Sra. BLANCA ALBÀ PUJOL. 

 
En tots els casos es delega també la possibilitat de dictar actes administratius amb 
efectes jurídics per a tercers. 

 
TERCER. Als efectes merament sinòptics, les competències assumides per cada 
regidor/a del govern municipal són les següents: 
 
a) Alcaldia. Titular: Sra. NEUS LLOVERAS I MASSANA 
 
_ Alcaldia i Protocol 
_ Secretaria General 
 _ Fe Pública 



 

 

 
 

 _ Serveis Jurídics 
 _ Contractació 
 _ Unitat d'Expedients Sancionadors 
 _ Patrimoni 
_ Serveis d'Atenció Ciutadana 
 
 
b) Portaveu del Govern: Sr. JORDI MEDINA I ALSINA 
 
_ Comunicació i Premsa 
_ Tecnologies de la Informació i  la Comunicació (TIC) 
_ Patrimoni Cultural 
_ Projecció de Ciutat:  

_Mercats 
_OMIC 
_Promoció comerç i Fires 
_Foment del turisme i de ciutat 
_Planificació estratègica i Projecció exterior 

_ Joventut, Infància i Adolescència 
 
 
c) Primera tinenta d'alcaldia: Sra. OLGA ARNAU I SANABRA 
 
_  Intervenció 
_  Tresoreria 
_  Empresa: Promoció empresarial, atracció d’inversions, FUE 
_  Responsabilitat Social Corporativa 
_  Innovació 
 
 
d) Segona tinenta d'alcaldia: Sra. GLÒRIA GARCÍA PRIETO 
 
_ Recursos Humans 
_ Seguretat i Protecció Ciutadana 
_ Ocupació 
_ Educació 
 
  
e) Quarta tinenta d’alcaldia: Sra. BLANCA ALBÀ PUJOL 
 
_ Esports 
_ Salut 
_ Serveis Socials 
_ Gent Gran 
_ Participació, Cooperació i Agermanaments 
_ Medi Ambient 
 
 
f) Regidor: Sr. JOAN GIRIBET DE SEBASTIAN 



 

 

 
 

 
_ Urbanisme i Habitatge 
_ Llicències i Disciplina 
_ Serveis Jurídics de l'Àrea de Territori i Espai Urbà 
_ Serveis Viaris 
_ Projectes i Obres 
_ Coordinació i seguiment integral 
 
 
g) Regidora: Sra. ADELAIDA MOYA I TAULÉS 
 
_ Cultura: 

_ Escoles Municipals 
_ Servei d’Art Contemporani 
_ Servei d’Arts Escèniques  
_ Servei de Cultura Popular 
_ Biblioteques municipals 
_ Política Lingüística 

_ Convivència i Equitat 
 
QUART. Als efectes merament exemplificatius, totes les delegacions anteriors 
abastaran, en el sentit més ampli possible, la totalitat de les atribucions de direcció i 
gestió polítiques i administratives que no haguessin estat delegades en la junta de 
govern local mitjançant decrets d’aquesta Alcaldia de dates 22.6.2015, 2.4.2016 i 
decret 1.411/2017, de 3 de març, així com la signatura de les resolucions, de tràmit o 
definitives, que l’anterior direcció i gestió generin. També abastaran la incoació dels 
expedients de contractació i l’adjudicació dels contractes, en ambdós casos quan la 
seva quantia no excedeixi dels límits previstos en cada moment per a la contractació 
menor, així com l’aprovació dels actes de reconeixement i liquidació de les 
obligacions derivades dels compromisos de despesa legalment adquirits en relació 
amb les matèries assignades a les regidories corresponents. 
 
CINQUÈ. Totes les resolucions que s’adoptin per delegació s’entendran dictades per 
aquesta Alcaldia, com a titular de la competència originària, a la qual s’haurà de 
mantenir informada en tot moment. 
 
En cas d’absència, vacant, malaltia o qualsevol altre impediment dels regidors i 
regidores delegades, assumirà directament i automàticament les seves competències 
aquesta Alcaldia, com a titular de la competència originària, entenent-se a aquests 
efectes exercitada la potestat d’avocació, en base a la present resolució, sense 
necessitat d’una resolució expressa en aquest sentit, sempre que així es notifiqui als 
interessats en l’expedient. 
 
SISÈ. Les competències delegades s'hauran d'exercir d’acord amb el que preveuen 
els articles 44 i següents del ROM, i en els termes i dins dels límits d'aquesta 
delegació, no sent susceptibles de ser delegades pels seus titulars en un altre òrgan 
o regidor. En el text de les resolucions adoptades pels regidors i regidores en virtut 
d’aquesta delegació, s’haurà de fer constar aquesta circumstància expressament. 
 



 

 

 
 

SETÈ. Del contingut d’aquest decret se’n donarà compte al ple de l’Ajuntament en la 
propera sessió que celebri, i se’n donarà la publicitat legalment exigida per l’article 
44.2 ROF en el BOP, pàgina web i en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament." 
 
 
El Ple es dóna per assabentat del Decret. 
 
 

 7. SECRETARIA GENERAL. DONAR COMPTE DEL DECRET DE 
L'ALCALDIA NÚM. 3060-2018, DE 30.05.2018, DE RETRIBUCIONS 
DELS REGIDORS I REGIDORES DEL GOVERN MUNICIPAL. (Exp. 
72/2018-eSEC) 
 

ES DÓNA COMPTE al Ple de l'Ajuntament del Decret de l'Alcaldia núm. 3060-2018, 
de 30 de maig de 2018, de retribucions dels regidores i regidors del govern municipal, 
el qual es transcriu literalment a continuació: 
 
Relació de fets 
 
En data 29 de juny de 2015, el Ple de la Corporació local va establir la retribució 
anual per als membres de la Corporació local que exerceixen el seu càrrec en règim 
de dedicació exclusiva, amb efectes de la data del seu nomenament, d’acord amb el 
següent: 

 
- Alcaldessa 57.598,94 € (brut anual) 
- Tinent/a d’Alcaldia 50.946,98 € (brut anual) 
- President/es àrees 50.946,98 € (brut anual) 
- Regidors/ores delegats/ades 50.946,98 € (brut anual) 
 

Aquests imports han sofert actualment un increment d’un 1% d’acord amb la Llei de 
Pressupostos de l’Estat del 2017, essent així el sou d’un/a regidor/ora amb 
dedicació exclusiva de 51.456,45 €. 
 
En el Ple ordinari de 4 d'abril de 2016 es va establir que les referides retribucions es 
reduirien en la proporció corresponent en el cas d’aquells membres electes que 
exercissin el seu càrrec en règim de dedicació parcial, segons es concreti mitjançant 
Decret d’Alcaldia, tenint en compte que en el present mandat hi haurà 2 
regidors/ores delegats/ades en règim de dedicació exclusiva, 3 regidors/ores en 
règim de dedicació parcial del 80% i 3 regidors/ores en règim de dedicació parcial 
del 50%. 
 
 

Fonaments de dret 
 
Article 75.5 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local. 
 
 

Per tot això,  RESOLC: 
 



 

 

 
 

"Primer. Fer efectiva a la regidora amb dedicació exclusiva del 100% d’aquesta 
Corporació, Sra. ADELAIDA MOYA I TAULÉS, l’assignació anual bruta de 
51.456,45 €, amb efectes del dia 28 de maig de 2018. 
 
Segon. Fer efectiva a la regidora amb dedicació del 80% d’aquesta Corporació, Sra. 
OLGA ARNAU I SANABRA, l’assignació anual bruta de 41.165,16 €, amb efectes 
del dia 28 de maig de 2018. 
 
Tercer. Fer efectiva al regidor dedicació del 80% d’aquesta Corporació, Sr. JORDI 
MEDINA I ALSINA, l’assignació anual bruta de 41.165,16 €, amb efectes del dia 28 
de maig de 2018. 
 
Quart. Aquestes quantitats s’actualitzaran anualment a partir de l’1 de gener de 
l’any natural, en funció de les variacions que experimenti l’índex de preus al 
consum, o el que resulti de les normes legals d’aplicació. 
 
Cinquè. Les quantitats derivades d’aquest decret es faran efectives amb càrrec al 
Capítol I del vigent pressupost municipal, i no suposen cap increment pressupostari. 
 
Sisè. La Sra. Glòria García Prieto es manté amb dedicació exclusiva, el Sr. Joan 
Giribet de Sebastián amb una dedicació parcial del 80% i la Sra. Blanca Albà Pujol 
amb una dedicació parcial del 50%. 
 
Setè. Es donarà compte d’aquest Decret al Ple de l’Ajuntament i es publicarà al 
BOPB." 
 
  
El Ple es dóna per assabentat del Decret. 
 
 

 8. SECRETARIA GENERAL. DONAR COMPTE DEL DECRET DE 
L'ALCALDIA NÚM. 2914-2018, DE 22.05.2018, DE MODIFICACIÓ DEL 
SUPORT ADMINISTRATIU DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA DE 
PROMOCIÓ ECONÒMICA, OCUPACIÓ I INNOVACIÓ. (Exp. 181/2015-
SEC) 

 
ES DÓNA COMPTE al Ple de l'Ajuntament del Decret de l'Alcaldia núm. 2914-2018, 
de 22 de maig de 2018, de modificació del suport administratiu de la Comissió 
Informativa de Promoció Econòmica, Ocupació i Innovació, el qual es transcriu 
literalment a continuació: 
 
Relació de fets 
 
Vist el Decret núm. 7499-2017, de 2 d'octubre de 2017, pel qual es designava la Sra. 
Carme Cabezas Salvador per fer les tasques de suport administratiu de la Comissió 
Informativa de Promoció Econòmica, Ocupació i Innovació. 
 



 

 

 
 

Vist el Decret núm. 7530-2016, de 27 de setembre de 2016, pel qual es designava la 
Sra. Carme Dastis Alonso per fer de suplent a les tasques de suport administratiu de 
la Comissió Informativa de Promoció Econòmica, Ocupació i Innovació. 
 
Atès que l'organització administrativa de la regidoria de Promoció Econòmica ha 
variat recentment, amb la incorporació de dues persones, s'ha cregut convenient 
adjudicar les tasques administratives de la Comissió Informativa a aquestes dues 
persones. 
 
Per tot això, 
 
RESOLC: 
 
“PRIMER. Designar la Sra. MONTSERRAT HUGUET CASTELLS perquè faci les 
tasques de suport administratiu de la Comissió Informativa de Promoció Econòmica, 
Ocupació i Innovació, en substitució de la Sra. Carme Cabezas Salvador. 
 
SEGON. Designar la Sra. MERCHE PASCUAL GARCIA perquè faci les tasques de 
suport administratiu de la Comissió Informativa de Promoció Econòmica, Ocupació i 
Innovació, en qualitat de suplent, en substitució de la Sra. Carme Dastis Alonso. 
 
TERCER. Comunicar aquesta resolució a tots els grups municipals i a les persones 
interessades.” 
 
 
El Ple es dóna per assabentat del Decret. 
 
 

 9. SECRETARIA GENERAL. DONAR COMPTE DEL DECRET DE 
L'ALCALDIA NÚM. 3061-2018, DE 30.05.2018, DE MODIFICACIÓ DELS 
MEMBRES DE LES COMISSIONS INFORMATIVES DE CARÀCTER 
ESTABLE. (Exp. 181/2015-SEC) 

 
ES DÓNA COMPTE al Ple de l'Ajuntament del Decret de l'Alcaldia núm. 3061-2018, 
de 30 de maig de 2018, de modificació dels membres de les comissions informatives 
de caràcter estable, el qual es transcriu literalment a continuació: 
 
Relació de fets 
 
Fruit dels últims canvis de govern que s’han produït, s’ha produït una reorganització 
del cartipàs municipal que afecta, també, la composició de les comissions 
informatives de caràcter estable. 
 
Per tot això, 
 
RESOLC: 
 



 

 

 
 

"PRIMER. Designar la Sra ADELAIDA MOYA I TAULÉS com a vicepresidenta de la 
Comissió Informativa de Polítiques de Ciutadania, en substitució de la Sra. Glòria 
García Prieto. 
 
SEGON. Designar el Sr. JORDI MEDINA I ALSINA com a vocal titular a la Comissió 
Informativa de Polítiques de Ciutadania, en substitució de la Sra. Adelaida Moya i 
Taulés. 
 
TERCER. Designar la Sra. OLGA ARNAU I SANABRA com a vocal suplent a la 
Comissió Informativa de Polítiques de Ciutadania, en substitució de la Sra. Queti 
Vinyals i Florenciano. 
 
QUART. Designar la Sra. OLGA ARNAU I SANABRA com a vocal titular a la 
Comissió Informativa de Promoció Econòmica, Ocupació i Innovació, en substitució 
del Sr. Jordi Medina i Alsina. 
 
CINQUÈ. Designar la Sra. ADELAIDA MOYA I TAULÉS com a vocal suplent a la 
Comissió Informativa de Promoció Econòmica, Ocupació i Innovació, en substitució 
de la Sra. Olga Arnau i Sanabra. 
 
SISÈ. Designar la Sra. OLGA ARNAU I SANABRA com a vicepresidenta de la 
Comissió Informativa de Serveis Centrals, Seguretat i Hisenda, en substitució de la 
Sra. Neus Lloveras i Massana. 
 
SETÈ. Designar el Sr. JORDI MEDINA I ALSINA com a vocal titular a la Comissió 
Informativa de Serveis Centrals, Seguretat i Hisenda, en substitució de la Sra. Olga 
Arnau i Sanabra. 
 
VUITÈ. Designar la Sra. ADELAIDA MOYA I TAULÉS com a vocal suplent a la 
Comissió Informativa de Serveis Centrals, Seguretat i Hisenda, en substitució del Sr. 
Jordi Medina i Alsina. 
 
NOVÈ. Designar el Sr. JOAN GIRIBET DE SEBASTIÁN com a vicepresident de la 
Comissió Informativa de Territori i Espai Urbà, en substitució de la Sra. Blanca Albà i 
Pujol. 
 
DESÈ. NOTIFICAR la present resolució a tots els grups municipals i a les persones 
interessades.” 
 
 
El Ple es dóna per assabentat del Decret. 
 
  

10. INTERVENCIÓ. DONAR COMPTE DELS EXPEDIENTS DE 
MODIFICACIÓ DE CRÈDITS 4 I 7 DEL PRESSUPOST VIGENT 
APROVATS PER DECRET. (Exp. 34/2018-eINT) 

 
Es DÓNA COMPTE al Ple de la Corporació dels Decrets següents: 



 

 

 
 

 
 
"DECRET DE LA REGIDORA DELEGADA, de 24 d'abril de 2018 
 
Identificació de l'expedient 
Núm. exp.: 27/2018/eINT 

  
Relació de fets 
 
Vista la proposta de modificació de crèdits del pressupost municipal, presentada per 
la Regidoria d'Hisenda, que figura a l’expedient. 
 
Vist l’informe d’Intervenció. 
 

Fonaments de dret 
 
1. RD Legislatiu 2/2004 de 5 de març, Text refós de la Llei reguladora d'hisendes 
locals (art. 172 i ss). 
 
2. RD 500/1990, de 20 d'abril (art. 34 i ss). 
 
3. Bases d'execució del pressupost. 
 

4.  La present resolució es dicta en virtut del Decret de l'alcaldessa de data 13 d'abril 
de 2018, de delegació de competències. 
  
Per tot això, RESOLC: 
 
PRIMER. Aprovar l'expedient de modificació de crèdits del pressupost municipal núm. 
4/2018, corresponent a Generació de crèdit, per un import total de 1.299.718 euros. 
 

SEGON. Donar compte al Ple municipal, d'acord amb les bases d'execució del 
pressupost vigent." 
 
 
"DECRET DE LA REGIDORA DELEGADA, de 18 de maig de 2018 
 
Identificació de l'expedient 
Núm. exp.: 31/2018/eINT 

  
Relació de fets 

 
1. Vista la proposta de modificació de crèdits del pressupost municipal, presentada 
per la Regidoria d'Hisenda, que figura a l'expedient. 
 
2. Vist l'informe d'Intervenció. 
 

Fonaments de dret 



 

 

 
 

 
1. RD Legislatiu 2/2004, de 5 de març, Text refós de la Llei reguladora d'hisendes 
locals (art. 172 i ss). 
 
2. RD 500/1990, de 20 d'abril (art. 34 i ss). 
 
3. Bases d'execució del pressupost. 
 
4. La present resolució es dicta en virtut del Decret de l'alcaldessa de data 13 d'abril 
de 2018, de delegació de competències, publicat en el BOP de 25 d'abril de 2018. 
  

Per tot això, RESOLC: 
 
PRIMER. Aprovar l'expedient de modificació de crèdits del pressupost municipal núm. 
7/2018, corresponent a Generació de crèdit, per un import total de 933.102 euros. 
 

SEGON. Donar compte al Ple municipal, d'acord amb les bases d'execució del 
pressupost vigent." 
   
 
El Ple es dóna per assabentat dels Decrets. 
 
 

11. INTERVENCIÓ. DONAR COMPTE DE L’ESTAT D’EXECUCIÓ DEL 
PRESSUPOST MUNICIPAL I DELS ORGANISMES AUTÒNOMS. 
PRIMER TRIMESTRE 2018. (Exp. 33/2018-eINT) 

 
Per tal de donar compliment al que aprovà el Ple en data 14 de setembre del 2015, 
en relació amb el que disposa l’article 207 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de 
març, referent a que la Intervenció municipal, a través de la Presidència presentarà al 
Ple un estat d’execució trimestral, per trimestres vençuts, del pressupost corrent i del 
moviment de tresoreria de l’Ajuntament i dels seus organismes autònoms. 
 
Atès que l’article 53 de l’Ordre HAP/1781/2013, de 20 de setembre, que aprova la 
Instrucció del model normal de comptabilitat municipal, assenyala el contingut de la 
informació a lliurar. 
 
Vistos aquests antecedents, i d’acord amb la documentació elaborada per la 
intervenció municipal, es proposa al Ple de l'Ajuntament l'adopció del següent 
 

ACORD: 
 
"PRIMER. Donar compte de l’estat d’execució del pressupost municipal i dels 
Organismes autònoms IMET i Biblioteca Museu Víctor Balaguer, exercici corrent, així 
com del moviment i situació de tresoreria a la data de referència, que s’annexen i 
formen part del present acord, segons l’esquema següent: 
 



 

 

 
 

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

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

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

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



 

 

 
 

 



 

 

 
 

 



 

 

 
 

 



 

 

 
 

 



 

 

 
 

 



 

 

 
 

 



 

 

 
 

 



 

 

 
 

 



 

 

 
 

 



 

 

 
 

 

 



 

 

 
 

 



 

 

 
 

 



 

 

 
 

 



 

 

 
 

 



 

 

 
 

 



 

 

 
 

 



 

 

 
 

 



 

 

 
 

 



 

 

 
 

 



 

 

 
 

 



 

 

 
 

 



 

 

 
 

 



 

 

 
 

 



 

 

 
 

 



 

 

 
 

 



 

 

 
 

 



 

 

 
 

 



 

 

 
 

 



 

 

 
 

 



 

 

 
 

 



 

 

 
 

 



 

 

 
 

 



 

 

 
 

 



 

 

 
 

 



 

 

 
 

 

 



 

 

 
 

 



 

 

 
 

 



 

 

 
 

 



 

 

 
 

 



 

 

 
 

 



 

 

 
 

 



 

 

 
 

 



 

 

 
 

 



 

 

 
 

 



 

 

 
 

 



 

 

 
 

 

 



 

 

 
 

 



 

 

 
 

 



 

 

 
 

 



 

 

 
 

 



 

 

 
 

 



 

 

 
 

 

 
 



 

 

 
 

 



 

 

 
 

 



 

 

 
 

 



 

 

 
 

 

 
 
 



 

 

 
 

 



 

 

 
 

 
 
 



 

 

 
 

 

 



 

 

 
 

 

 
 



 

 

 
 

 



 

 

 
 

 



 

 

 
 

 
El Ple es dóna per assabentat de l'estat d'execució del pressupost. 
 
 

12. INTERVENCIÓ. DONAR COMPTE DEL DECRET DE REGIDORA 
DELEGADA D’AVALAR EL CONSORCI DE SERVEIS A LES 
PERSONES PER A LA CONTRACTACIÓ D’UNA PÒLISSA DE CRÈDIT 
A CURT TERMINI AMB CAIXABANK, PER UN IMPORT DE 400.000 
EUROS. (Exp. 24/2018-eINT) 

 
Es DÓNA COMPTE al Ple de la Corporació del Decret següent: 
 
 
“DECRET DE LA REGIDORA DELEGADA, de 9 d'abril de 2018 
 
Relació de fets 

 

Atès que el Consorci de Serveis a les Persones té necessitats de tresoreria a curt 
termini per tal de fer front a les despeses ordinàries de l'entitat. 
 
Vist que l'oferta que ha rebut de CaixaBank comporta la condició de l'aval de 
l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú com a garantia de l'operació. 
 
Atès que el CSP és un Consorci adscrit a l'Ajuntament de Vilanova i sectoritzat com a 
administració pública, tot això d'acord amb les directrius de la Intervenció General de 
l'Administració de l'Estat. 
  
Fonaments de dret 
  
1. RD Legislatiu 2/2004, de 5 de març, Text refós de la Llei reguladora de les 
hisendes locals. 
     
2. RD Llei 17/2014, de 26 de desembre, mesures de sostenibilitat financera de les 
CCAA i EELL. 
 

3. La present resolució es dicta en virtut del Decret de l'alcaldessa de data 2 de 
novembre de 2017, de delegació de competències, publicat en el BOPB de data 24 
de novembre de 2017. 
  
Per tot això,  RESOLC: 
  
"PRIMER. Avalar el Consorci de Serveis a les Persones en l'operació de tresoreria a 
contractar amb CaixaBank, amb les condicions següents: 
 

Tipus d'operació:  pòlissa de crèdit a curt termini 
 
Import de l'operació:  400.000 euros  
 



 

 

 
 

Venciment:  31-03-2019 
 
Tipus d'interès aplicable:  Euríbor mensual + 0,00% 
 
Comissió no disponibilitat:  0,10% anual 
 
Comissió d'obertura:  0,70% 
 
Període de liquidació d'interessos: Trimestrals 
 
Garantia: Personal de l'acreditat, més aval de l'Ajuntament de Vilanova i la 
Geltrú. 
 

SEGON. Comunicar la present operació d'aval, així com l'operació principal, a la 
Direcció General de Política Financera, Assegurances i Tresor, que és l'òrgan de 
tutela financera de les corporacions locals. 
 
TERCER. Donar compte d'aquesta Resolució en el proper Ple municipal que es 
celebri." 
 
 
El Ple es dóna per assabentat del Decret. 
 
 

13. SERVEIS SOCIALS. DONAR COMPTE DELS INDICADORS SOCIALS 
DEL 1r. TRIMESTRE DE L’ANY 2018. (Exp. 2/2018-eSSO) 

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

“MOCIÓ PER DONAR COMPTE EN SEU PLENÀRIA DELS INDICADORS SOCIALS. 
 
Diferents informes publicats indiquen que la pobresa ha crescut a Catalunya com a 
conseqüència de la crisi econòmica perllongada que patim i una quarta part de la 
població catalana es troba en risc de pobresa. Els ajuntaments, com a administració 
més propera, hem hagut de fer i fem front a aquesta situació que està esdevenint 
estructural per a moltes famílies. 
 
Malgrat que el govern de l’Estat i el de la Generalitat anuncien una millora en els 
indicadors econòmics, molt ens temem i a desgrat, que continuarem veient caure i patir 
a molta més gent. 
 
Des d’ICV entenem que hem d’estar escrupolosament atents i actius des de la nostra 
administració local i també col·lectivament, com a ciutat i ciutadania, per respondre el 
més eficientment a les situacions de vulnerabilitat social actuals i les possibles futures. 
 
Atès que la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de 
desembre, per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les 



 

 

 
 

operacions comercials, preveu un procediment de tramitació, informació i publicitat de 
les obligacions pendents de pagament i que cada trimestre aquest Ple rep aquesta 
informació. 
 
Atès que des d’ICV prioritzem l’acció municipal com l’eina avançada que ha respondre 
a les urgents necessitats de la gent; i que en aquest sentit per a fer un bon exercici 
d’actuació cal primerament tenir i compartir amb els grups polítics i la ciutadania, la 
demanda i diagnosi social el més ajustada possible a la realitat. 
 
Per tot això, aquest Ple de l’Ajuntament 
 

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

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

-  Dades serveis socials primer trimestre de 2018 i comparativa dels tres 
trimestres anteriors. 

-  Dades IMET. 
 
Fonaments de dret 
 
Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 
municipal i de règim local de Catalunya, i Llei 7/85, de 2 d’abril, reguladora de les 
bases de règim local. 
 
Per tot això, 
 
ES DÓNA COMPTE al Ple de l’Ajuntament dels indicadors socials del primer 
trimestre de l’any 2018, que s’adjunten a continuació: 
 



 

 

 
 

 
 
 

 



 

 

 
 

 

 
 



 

 

 
 

 
 
 

 
 
 
 



 

 

 
 

 
 

 
El Ple se'n dóna per assabentat. 
 
 

14. SERVEIS VIARIS. DONAR COMPTE DEL DECRET DE L'ALCALDIA 
NÚM. 2850-2018, DE 18.05.2018, DE NOMENAMENT DE MEMBRES 
DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA ESPECIAL DEL PINA. (Exp. 
845/2017-SVI) 



 

 

 
 

 
ES DÓNA COMPTE al Ple de l'Ajuntament del Decret de l'Alcaldia núm. 2850-2018, 
de 18 de maig de 2018, de nomenament de membres de la Comissió Informativa 
especial del PINA, el qual es transcriu literalment a continuació: 

 
Relació de fets 
 
Vist l’acord del Ple de l’Ajuntament de data 8 de MAIG de 2017, pel qual s’aprova la  
creació d’una Comissió Informativa especial amb la finalitat d’informar, estudiar i 
dictaminar l’execució que s’ha fet fins ara del projecte integral del Nucli Antic de 
Vilanova i la Geltrú (PINA) de Vilanova i la Geltrú. 
 
Vist que en data 6 d’abril de 2018 es va signar el decret de cartipàs, i el 13 d’abril es 
va signar el decret de delegacions de l’alcaldia a les regidores i regidor del govern 
municipal. 
 
Vist que arran dels apartats enumerats anteriorment es fa necessària l’actualització 
dels membres d’aquesta comissió per mitjà d’un decret de nomenament. 
 
Vist que la Comissió Informativa especial del PIINA, pel seu caràcter, ha d’integrar la 
totalitat del ventall polític d’aquest Ajuntament. 
 
Atès que l’alcaldessa, mitjançant Decret, ha de procedir al nomenament dels 
membres de la Comissió Informativa, prèvia proposta efectuada per escrit, que tindrà 
caràcter vinculant. 
 
Fonaments de dret 
 
Art. 21 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local. 
 
Art. 125 del RD 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament 
d’organització, funcionament i règim jurídic de les corporacions locals. 
 
Per tot això, RESOLC: 
 
"PRIMER. Designar la Sra. Blanca Albà Pujol, regidora d’aquest Ajuntament, com a 
vicepresidenta de la Comissió Informativa especial del Projecte Integral del Nucli 
Antic de Vilanova i la Geltrú (PINA) de Vilanova i la Geltrú, en substitució del Sr. 
Gerard Llobet Sánchez. 
 
SEGON. Designar el Sr. Juan Luis Ruiz López, regidor d’aquest Ajuntament, com a 
vocal suplent de la Comissió Informativa especial del Projecte Integral del Nucli Antic 
de Vilanova i la Geltrú (PINA) de Vilanova i la Geltrú, en substitució del Sr. Joan 
Martorell Masó. 
 
TERCER. NOTIFICAR la present resolució a tots els grups municipals i a les 
persones interessades. 
 



 

 

 
 

QUART. Es donarà compte d’aquest Decret en la propera sessió plenària.” 
 
 
El Ple es dóna per assabentat del Decret. 
 
 
 
DICTÀMENS: 
 

COMISSIÓ INFORMATIVA DE SERVEIS CENTRALS, SEGURETAT I HISENDA 
 
 

15. SECRETARIA GENERAL. DESIGNACIÓ DE REPRESENTANTS 
MUNICIPALS ALS ORGANISMES I ALTRES ENTITATS. (Exp. 
235/2015-SEC) 

 
Relació de fets 
 
I. Vist l'acord del Ple de l'Ajuntament de 27 de juliol de 2015, pel qual es nomenen els 
representants municipals en les societats municipals, entitats públiques empresarials i 
òrgans col·legiats dels diferents organismes autònoms municipals, en compliment 
d'allò que disposa l'article 38.c) del Reglament d'organització, funcionament i règim 
jurídic de les entitats locals, aprovat per Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre. 
 
II. Vistos els canvis en el cartipàs municipal que s'han efectuat darrerament. 
 
III. D'acord amb el que estableixen els Estatuts vigents de cada un dels ens públics 
sobre la designació dels membres dels òrgans decisoris. 
 
Fonaments de dret 
 
-  Reglament orgànic municipal. 
-  Reglament d'organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, 

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

ACORD: 
 
“PRIMER. DESIGNAR la Sra. OLGA ARNAU I SANABRA com a representant suplent 
a l'Assemblea de l'ASSOCIACIÓ DE MUNICIPIS PER LA INDEPENDÈNCIA, en 
substitució de la Sra. Glòria García Prieto. 
 
SEGON. DESIGNAR el Sr. JORDI MEDINA I ALSINA com a representant municipal 
al Ple del CONSORCI PER A LA GESTIÓ DEL SERVEI DE TELEVISIÓ DIGITAL 
LOCAL PÚBLICA DEL GARRAF, en substitució de la Sra. Blanca Albà Pujol. 
 



 

 

 
 

TERCER. DESIGNAR la Sra. OLGA ARNAU I SANABRA com a representant titular 
del grup municipal d'ERC al Ple del CONSORCI PER A LA GESTIÓ DEL SERVEI DE 
TELEVISIÓ DIGITAL LOCAL PÚBLICA DEL GARRAF, en substitució del Sr. Jordi 
Medina i Alsina. 
 
QUART. DESIGNAR la Sra. ADELAIDA MOYA I TAULÉS com a representant suplent 
del grup municipal d'ERC al Ple del CONSORCI PER A LA GESTIÓ DEL SERVEI DE 
TELEVISIÓ DIGITAL LOCAL PÚBLICA DEL GARRAF, en substitució de la Sra. Queti 
Vinyals i Florenciano. 
 
CINQUÈ. DESIGNAR la Sra. OLGA ARNAU I SANABRA com vicepresidenta del 
Consell d'Administració de l'EPEL NEÀPOLIS, en substitució de la Sra. Glòria García 
Prieto. 
 
SISÈ. DESIGNAR la Sra. GLÒRIA GARCÍA PRIETO com a representant titular del 
grup municipal de CiU al Consell d'Administració de l'EPEL NEÀPOLIS, en substitució 
de la Sra. Blanca Albà Pujol. 
 
SETÈ.  DESIGNAR la Sra. ADELAIDA MOYA I TAULÉS com a representant titular 
del grup municipal d'ERC al Consell d'Administració de l'EPEL NEÀPOLIS, en 
substitució de la Sra. Queti Vinyals i Florenciano. 
 
VUITÈ. DESIGNAR el Sr. JORDI MEDINA I ALSINA com representant municipal a la 
XARXA LOCAL DE CONSUM, en substitució de la Sra. Neus Lloveras i Massana. 
  
NOVÈ. DESIGNAR el Sr. JORDI MEDINA I ALSINA com a vicepresident de la Junta 
de Patrons de l'ORGANISME AUTÒNOM DE PATRIMONI "VÍCTOR BALAGUER", en 
substitució de la Sra. Blanca Albà Pujol. 
 
DESÈ. DESIGNAR la Sra. GLÒRIA GARCÍA PRIETO com a representant suplent al 
Ple i a la Comissió Permanent de la MANCOMUNITAT TEGAR DEL GARRAF, en 
substitució de la Sra. Blanca Albà Pujol. 
 
ONZÈ. DESIGNAR la Sra. ADELAIDA MOYA I TAULÉS com a representant 
municipal al CONSORCI DE NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA, en substitució de la 
Sra. Blanca Albà Pujol. 
 
DOTZÈ. DESIGNAR la Sra. ADELAIDA MOYA I TAULÉS com a representant 
municipal al Consell Directiu del CONSORCI TRANSVERSAL XARXA D'ACTIVITATS 
CULTURALS, en substitució de la Sra. Blanca Albà Pujol. 
 
TRETZÈ. DESIGNAR la Sra. ADELAIDA MOYA I TAULÉS com a representant 
municipal al Ple de la XARXA LOCAL PER A LA DIVERSITAT I LA CIUTADANIA, en 
substitució de la Sra. Blanca Albà Pujol. 
 
CATORZÈ. DESIGNAR la Sra. OLGA ARNAU I SANABRA com a representant 
suplent a l'Assemblea General de l'ASSOCIACIÓ DE L'AGRUPACIÓ DE MUNICIPIS 
AMB TRANSPORT URBÀ, en substitució de la Sra. Glòria García Prieto. 
 



 

 

 
 

QUINZÈ. NOTIFICAR aquest acord a les persones interessades i als organismes 
esmentats." 
 
 
Es vota la proposta, la qual s'aprova amb el resultat següent: 
 

Vots a favor:      CiU (4), ERC (4) i SOM VNG (2) = 10 vots 
Vots en contra:  PSC (5), PP (1), Sra. Carmen Reina, Sra. Ariadna Llorens i 

Sr. Francisco Álvarez, regidors no adscrits = 9 vots 
Abstencions: CUP = 5 vots 

 
 

16. SECRETARIA GENERAL. APROVACIÓ DEL NOMENAMENT DE 
REPRESENTANTS MUNICIPALS ALS CONSELLS ESCOLARS DELS 
CENTRES EDUCATIUS DE VILANOVA I LA GELTRÚ. (Exp. 224/2015-
SEC) 

 
Relació de fets 
 
Atès que darrerament s'han produït canvis en el govern municipal, és necessari el 
nomenament dels nous representants municipals als consells escolars dels centres 
educatius de la ciutat. 
 
Fonaments de dret 
 
-  Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació. 
-  Decret 282/2006, de 4 de juliol, pel qual es regulen el primer cicle de l’educació 

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

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

ACORD: 
 
“Primer. Nomenar la Sra. OLGA ARNAU I SANABRA com a representant municipal al 
Consell Escolar de l’escola GINESTA, en substitució del Sr. Joan Giribet de Sebastián. 
 
Segon. Nomenar la Sra. OLGA ARNAU I SANABRA com a representant municipal al 
Consell Escolar de l’escola LLEBETX, en substitució del Sr. Joan Giribet de Sebastián. 
 
Tercer. Nomenar el Sr. JORDI MEDINA I ALSINA com a representant municipal al 
Consell Escolar de l’escola POMPEU FABRA, en substitució de la Sra. Neus Lloveras i 
Massana. 
 



 

 

 
 

Quart. Nomenar la Sra. ADELAIDA MOYA I TAULÉS com a representant municipal al 
Consell Escolar de l’escola SANT JORDI, en substitució de la Sra. Blanca Albà Pujol. 
 
Cinquè. Nomenar la Sra. ADELAIDA MOYA I TAULÉS com a representant municipal al 
Consell Escolar de l’escola VOLERANY, en substitució del Sr. Joan Giribet de 
Sebastián. 
 
Sisè. Nomenar el Sr. JORDI MEDINA I ALSINA com a representant municipal al Consell 
Escolar de l’INSTITUT JOAQUIM MIR, en substitució de la Sra. Glòria García Prieto. 
 
Setè. Nomenar la Sra. ADELAIDA MOYA I TAULÉS com a representant municipal al 
Consell Escolar de l’INSTITUT DOLORS MALLAFRÈ, en substitució de la Sra. Blanca 
Albà Pujol. 
 
Vuitè. Nomenar la Sra. ADELAIDA MOYA I TAULÉS com a representant municipal al 
Consell Escolar de l’ESCOLA D’ADULTS TERESA MAÑÉ, en substitució de la Sra. 
Glòria García Prieto. 
 
Novè. Nomenar la Sra. ADELAIDA MOYA I TAULÉS com a representant municipal al 
Consell Escolar de l'ESCOLA MUNICIPAL D'ART, en substitució de la Sra. Blanca Albà 
Pujol. 
 
Desè. Nomenar la Sra. ADELAIDA MOYA I TAULÉS com a representant municipal al 
Consell Escolar de l'ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA I CONSERVATORI MESTRE 
MONTSERRAT, en substitució de la Sra. Blanca Albà Pujol. 
 
Onzè. Nomenar el Sr. JORDI MEDINA I ALSINA com a representant municipal al 
Consell Escolar de l’ESCOLA OFICIAL D’IDIOMES (EOI), en substitució de la Sra. Neus 
Lloveras i Massana. 
 
Dotzè. Nomenar la Sra. OLGA ARNAU I SANABRA com a representant municipal al 
Consell Escolar de la LLAR D'INFANTS LA BALDUFA, en substitució de la Sra. Neus 
Lloveras i Massana. 
 
Tretzè. Nomenar la Sra. OLGA ARNAU I SANABRA  com a representant municipal al 
Consell Escolar de la LLAR D'INFANTS EL DRAC, en substitució del Sr. Joan Giribet de 
Sebastián. 
 
Catorzè. Nomenar el Sr. JORDI MEDINA I ALSINA com a representant municipal al 
Consell Escolar de l'escola LA PAU, en substitució de la Sra. Blanca Albà Pujol. 
 
Quinzè. Nomenar el Sr. JORDI MEDINA I ALSINA com a representant municipal al 
Consell Escolar de l’ESCOLA PIA, en substitució de la Sra. Neus Lloveras i Massana. 
 
Setzè. Els representants municipals als consells escolars de centre ho seran fins a la fi 
de l’actual mandat. 
 
Dissetè. Notificar aquest acord a les persones interessades i comunicar-lo als 
presidents dels consells escolars dels centres educatius esmentats." 



 

 

 
 

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

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

Sr. Francisco Álvarez, regidors no adscrits = 9 vots 
 

 
17. INTERVENCIÓ. APROVAR LA MODIFICACIÓ DE CRÈDITS NÚM. 10 

DEL PRESSUPOST VIGENT. (Exp. 37/2018-eINT) 
 

1.- La situació de pròrroga pressupostària en el present exercici comporta que sigui 
necessària l’aprovació d’expedients de modificació de crèdits per tal de fer front a 
obligacions reconegudes en exercicis anteriors o a majors despeses imprescindibles 
per tal de mantenir el nivell dels serveis públics. 
 
En aquesta línia, ja s’han aprovat per Decret de la regidora delegada, i d’acord amb la 
competència en funció de la tipologia d’expedients de modificació regulats en el RDL 
2/2004 i en les bases d’execució vigents, dos expedients de generació de crèdits per 
ingressos relatius a plans d’ocupació concedits pel SOC i Diputació, i nous projectes 
d’inversió finançats amb subvencions de capital concedides. 
 
En el present expedient es proposa el suplement de crèdits que resulten de 
compromisos adquirits, que es financen mitjançant la transferència d’altres partides 
en què es preveu la previsió d’un cert estalvi. Els projectes suplementats tenen a 
veure amb el transport urbà, el cost de les pòlisses d’assegurances, les revisions dels 
contractes de recollida de residus sòlids urbans i el contracte de gestió dels centres 
cívics municipals. 
 
2.- Per altra banda, el govern municipal considera necessari impulsar diversos 
projectes socials i la millora de serveis públics municipals ja existents, raó per la qual 
es suplementen crèdits que es financen amb transferències d’altres partides de 
despeses i amb  ingressos de subvencions previstes de la Diputació de Barcelona. 
Les actuacions i previsions d’execució d’aquests projectes es concreten en el 
document adjunt que figura en el present expedient. 
 
3.- Finalment s’aprofita l’expedient per modificar aspectes tècnics i funcionals del 
pressupost que tenen a veure, per una banda, amb la correcta adequació 
d’aplicacions pressupostàries i, per altra banda, en el canvi del número orgànic 
d’algunes partides de Serveis Socials a causa de la seva adscripció al Departament 
de Joventut. 
 
Per tot això, vist l’Informe d’Intervenció, es proposa al Ple l'adopció del següent 
 

ACORD: 
 



 

 

 
 

"PRIMER. Aprovar l’expedient núm. 10 de modificació de pressupost següent: 
 

A) Suplements de crèdits 
 

Aplicació Concepte Import 
02,9200,2240000 Assegurança general 16.000,00 
08,3272,2269901 Civisme i espai públic 41.000,00 
53,1621,2270001 Contracte RSU 157.104,00 
54,4411,47900 Transport Bus urbà 438.990,00 
35,2314,2600100 Programes socials 300.000,00 
35,2313,2269900 Habitatges violència masclista 20.000,00 
40,1521,2269902 Pla local d’habitatge 430.000,00 
08,3271,2279900 Espai equitat 30.000,00 
10,4320,2260201 Pla comercial 30.000,00 
10,4320,2260202 Estudi alberg municipal 10.000,00 
09,3275,2269900 Estudi espai jove 15.000,00 
52,1533,21000 Manteniment carrers 150.000,00 
32,3202,41000 Transferència IMET 100.000,00 
53,1530,2270600 Estudi viabilitat RSU 13.000,00 
                             TOTAL 1.751.094,00 

 
 

B) Finançament: Baixes d’aplicacions de despeses 
 

Aplicació Concepte Import 
01,9122,2260100 Protocol i actes institucionals 9.000,00 
01,9200,2269900 Acció Alcaldia 7.000,00 
02,9200,2279906 Contracte climatització 20.000,00 
03,9201,2500000 Encàrrec ICVSAM 40.000,00 
03,9201,2260200 Publicitat i difusió 20.000,00 
04,9202,2200200 Programa gestió RRHH 5.000,00 
04,9202,2260601 Formació    8.000,00 
04,9202,2200000 Despeses d’oficina 2.000,00 
05,1301,2200000 Unitat administrativa 30.000,00 
06,9243,2269903 Pressupostos participatius 35.000,00 
09,3370,2269901 Despeses nau ferrocarril 7.500,00 
10,4313,2279903 Gestió Mercadals 40.000,00 
20,9290,22604 Execució sentències 150.000,00 
20,9320,20900 Cànon platges 25.000,00 
31,3340,2260901 Suport a la creació 40.000,00 
32,3201,2120100 Funcionament escoles  10.000,00 
33,3420,22199900 Subministrament instal·lacions 20.000,00 
33,3420,2279900 Gestió i mant. Instal·lacions 10.000,00 
33,3410,2260900 Activitats 10.000,00 
34,3113,2500500 Encàrrec CSP Salut 42.000,00 
35,2313,2500400 Encàrrec CSP SSocials 496.794,00 
41,1500,20200 Lloguer C/ Llanza 28.000,00 



 

 

 
 

40,1500,2020000 Lloguer C/ Llanza 68.800,00 
40,1500,2120000 Obres adequació 35.000,00 
04,2410,48001 Convenis sindicats ocupació 16.000,00 
53,1623,46300 Mancomunitat Penedès Garraf 141.000,00 
33,3410,48101 Subvencions esports 20.000,00 
                                  TOTAL 1.336.094,00 

 
 

C) Nous ingressos 
 

Aplicació  Concepte Import 
10,46119 Diputació (Pla singular barri mar) 300.000,00 
10,46120 Diputació (Pla comercial) 15.000,00 
40,46141 Diputació (Pla de l’Habitatge) 100.000,00 
                                   TOTAL 415.000,00 

 
 

D) Modificar les aplicacions dels conceptes següents: 
 

Aplicació inicial Concepte Aplicació modificada 
20,9320,46101 Recàrrec constrenyiment DIBA 20,9320,2270801 
35,2311,2799020 Programa infància  09,3275,2279901 
35,2311,48002 Ajuts infància 09,3275,48201 
35,2314,2600100 Banc d’Aliments 35,23155,48005 
54,4411,2279900 Transport urbà 54,4411,47900 

 
 
SEGON. Exposar al públic durant quinze dies a efectes de suggeriments i 
reclamacions. Si no se’n produïssin, s’entendrà aprovat definitivament l’expedient, i 
es publicarà en el Butlletí Oficial de la província un resum per capítols del pressupost 
modificat." 

 
 
Es vota la proposta, la qual ES DESESTIMA amb el resultat següent: 
 

Vots a favor:      CiU (4), ERC (4) = 8 vots 
Vots en contra:  PSC (5), SOM VNG (2), PP (1), Sra. Carmen Reina i Sra. 

Ariadna Llorens, regidores no adscrites = 10 vots 
Abstencions: CUP = 5 vots 

 
 
18. INTERVENCIÓ. APROVAR LA MODIFICACIÓ DE LES BASES 

D’EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST VIGENT. (Exp. 35/2018-eINT) 
 
Per una banda, la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per 
la qual es transposen a l’ordenament jurídic les directives del Parlament europeu i del 
Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, modifica la regulació dels 



 

 

 
 

contractes menors. Per altra banda, el Reial decret 424/2017, de 28 d’abril, que 
regula el règim jurídic del control intern de les entitats del sector públic local, indica la 
necessitat que el ple municipal aprovi, si escau, l’adopció del règim de fiscalització 
prèvia limitada de requisits bàsics, d’acord amb els articles 9 i 13 d’aquest text legal. 
 
Amb independència que per a l’execució a nivell local de les esmentades disposicions 
normatives l’Ajuntament, i en concret els seus serveis jurídics i de control econòmic, 
dictin les circulars i instruccions que corresponguin, resulta convenient incorporar 
aquestes modificacions a les bases d’execució del pressupost municipal, atès que és 
l’instrument idoni de gestió de la despesa pública. 
 
Finalment, lligat amb la regulació de la contractació menor i per a una millora en 
l’agilitació de la gestió de la despesa pública de petita quantia, es proposa modificar 
l’annex de les bases que fa referència a la regulació de les bestretes de caixa fixa, 
augmentant fins a 1.000 euros les despeses que es facin efectives a través del 
sistema de caixa indicat. 
 
Regulació jurídica 
 
- RD Legislatiu 2/2004, de 5 de març, Text refós de la Llei reguladora de les hisendes 

locals. 
 
- Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic. 
 
- RD 424/2017, règim jurídic de control intern de les entitats del sector públic local. 
 
- Bases d’execució pressupost vigent. 
 

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

ACORD: 
 
"PRIMER. Modificar la base novena de les bases d’execució del pressupost municipal 
vigent, segons la redacció següent: 

         

Base 9. Normes generals 
 
1.- Les compres i contractes menors seran tramitats pel Servei de Compres i Serveis 
Generals. La resta de contractes els gestionarà el Servei de Contractació. La gestió i 
procediment es regirà pels preceptes establerts a la legislació de contractes del sector 
públic i demés legislació complementària i per la normativa municipal que es desenvolupi. 

 
2.- L’expedient de Compres s’inicia per una comanda telemàtica generada pel Departament 
o Servei que proposa la despesa i es tramitarà pel Servei de Compres i Serveis Generals. 
Les ordres de compra les efectuaran les persones autoritzades de cada departament amb 
la conformitat i signatura del cap del mateix, mitjançant el programa informàtic de gestió de 
compres corresponent. 

 



 

 

 
 

a.-  Tal i com regula l’art. 118.1 LCSP, la tramitació de l’expedient exigeix 
informe que motivi la necessitat de contractar externament la despesa 
proposada. Aquest informe es redactarà pel departament peticionari dins de 
l’apartat “MOTIVACIÓ DE LA NECESSITAT DEL CONTRACTE” de cada 
expedient. 
 
b.-  L’expedient es completarà amb la descripció de la despesa, així com el 
número d’aplicació pressupostària proposada, que ha de concordar amb la 
naturalesa de la despesa. 

 
c. - El Cap del Servei peticionari farà declaració expressa que amb aquella 
determinada proposta de contractació no s’està alterant l’objecte del contracte 
per evitar l’aplicació de les regles generals de contractació, i que el contractista 
no ha subscrit més contractes menors que superin l’import màxim de 
15.000,00 €, de manera individual o conjunta, dins de l’any immediatament 
anterior a la data del present encàrrec, d’acord amb l’art. 118.3 de  la Llei 
9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, i amb la circular 
1/2018 de Secretaria/Intervenció. 

 
3.- Les ordres de compres i contractes menors tenen caràcter previ a qualsevol 
compromís d’obligació, excepte en els casos d’urgència sobrevinguda i en els supòsits de 
lliuraments de material retirat a taulell efectuats pel personal municipal d’ofici, en funció de 
les feines encarregades i prèvia presentació del corresponent val de compra degudament 
complimentat. 
 
El control de les despeses generades per vals de compra s’efectuarà per cada 
departament usuari o beneficiari final del lliurament del material, que mensualment 
comprovarà la relació de vals del seu departament i n’efectuarà la corresponent comanda 
per tal que el proveïdor pugui facturar. 
 
4.- Quan l’import superi els 3.000 € en serveis i subministraments, caldrà la sol·licitud de 
tres ofertes a proveïdors diferents. No obstant això, dins dels límits dels contractes 
menors, es podrà prescindir del requisit de consulta a tres empreses quan dins de 
l’expedient es justifiqui la concurrència de raons tècniques o d’altra índole que impedeixin 
o dificultin aquest requisit. 

 
5.- En els contractes menors que compleixin amb les condicions legals establertes, el 
Servei de Compres comprovarà si la partida pressupostària proposada a l’ordre de 
comanda és adequada i té saldo suficient i, si ho troba conforme, expedirà el document 
RC que equivaldrà a la certificació d’existència de crèdit. 
 
6.- Pel que fa a les obres menors, la gestió de comanda i contractació la realitzarà l’àrea 
que correspongui o els serveis tècnics municipals, atenent la seva especificitat. Si el seu 
import supera els 10.000 euros caldrà la sol·licitud de tres ofertes en els termes i 
condicions que es preveu en el punt 4 d’aquesta base. 

 
Els caps de les àrees gestores hauran d’incoar els corresponents expedients de 
contractació quan concorrin compres i subministraments continuats al mateix proveïdor 
que superin el límit quantitatiu del contracte menor, amb la finalitat d’evitar fraccionaments 
contraris a la legislació de contractes del sector públic. 

 
SEGON. Modificar la base dotzena de les bases d’execució del pressupost municipal 
vigent, segons la redacció següent: 



 

 

 
 

 
Base 12.  S’adopta el règim de fiscalització i intervenció prèvia limitada de requisits 
bàsics pel que fa a les obligacions i despeses, així com el control inherent dels drets i 
ingressos mitjançant la presa de raó en comptabilitat, tot això amb l’abast i les condicions  
que s’assenyalen en els articles 13 i 9 del Reial decret 424/2017, de 28 d’abril, que regula 
el règim jurídic del control intern de les entitats del sector públic local. 
 
Aquest règim especial de fiscalització serà objecte d’una fiscalització posterior que es 
portarà a terme per la Intervenció municipal en el marc de les actuacions anuals de 
control financer.   

 
TERCER. Modificar l’article 3 de l’Annex 3 de les bases d’execució del pressupost 
referent a les Instruccions per al funcionament de les bestretes de caixa fixa, segons 
la redacció següent: 

Article 3. Límits quantitatius 

La quantia global de les bestretes de caixa fixa  no podrà excedir del 7% del total dels 
crèdits inicials del Capítol II del pressupost vigent. En cap cas podran efectuar-se 
pagaments de naturalesa diferents a les pròpies de “Despeses en béns corrents i 
serveis”. 
 
Amb caràcter general l’import de la bestreta no podrà superar els 10.000 euros, i els 
pagaments individuals màxims seran de 1.000 euros. No podrà fraccionar-se una única 
despesa en diversos pagaments per tal de superar la quantia individual fixada. 

  
QUART. Exposar al públic el present acord durant el termini de 15 dies, entenent-se 
aprovat definitivament si no es produeixen al·legacions o suggeriments." 
 
 
Es vota la proposta, la qual s'aprova per unanimitat dels presents, amb un total de 23 
vots a favor (4 de CiU, 4 d'ERC, 5 del PSC, 5 de la CUP,  2 de SOM VNG, 1 del PP i 
els vots de la Sra. Carmen Reina i Sra. Ariadna Llorens, regidores no adscrites). 
 
 
URGÈNCIA 
 

 18 BIS. APROVACIÓ DE LES BASES PER A LA CONCESSIÓ D'AJUTS 
ECONÒMICS EN ELS TRIBUTS MUNICIPALS PER ATENDRE 
SITUACIONS ESPECIALS. 

 
 
Es vota la URGÈNCIA d'aquest punt, la qual s'aprova per unanimitat dels presents, 
amb un total de 24 vots a favor (4 de CiU, 4 d'ERC, 5 del PSC, 5 de la CUP,  2 de 
SOM VNG, 1 del PP i els vots de la Sra. Carmen Reina, Sra. Ariadna Llorens i Sr. 
Francisco Álvarez, regidors no adscrits). 
 
Després de la discussió de la proposta, s'acorda DEIXAR SOBRE LA TAULA aquest 
punt. 
 



 

 

 
 

19. TRESORERIA. MODIFICACIÓ DE L'ANNEX 10 (SERVEIS IMET) DE 
L'ORDENANÇA FISCAL NÚM. 29, REGULADORA DELS PREUS 
PÚBLICS MUNICIPALS. 
 

Vistos els informes del Gerent de l’IMET i de l’Interventor municipal, i la proposta de 
la presidenta de la Comissió Informativa de l’Àrea de Serveis Centrals, Seguretat i 
Hisenda, aquest Ple de l'Ajuntament aprova el següent  
 

ACORD: 
 
"PRIMER. Aprovar provisionalment la modificació de l’Annex 10 (Serveis IMET) de 
l’Ordenança reguladora dels Preus Públics municipals, Número 29. 
 
Es dóna nova redacció al Número 1 de l’Annex: 

 

1.- FORMACIÓ AERONÀUTICA 

La formació bàsica de la Llicència de Manteniment d’Aeronaus (LMA) de la 
subcategoria B1.1 “avions amb motor de turbina” que s’imparteix a l’Escola 
de Formació Aeronàutica de Vilanova i la Geltrú (d’ara endavant EFAV) està 
legislada per les Parts 66 i 147 del Reglament (UE) núm. 1321/2014, de la 
Comissió, de 26 de novembre de 2014, actualment en vigor sobre el 
manteniment de l’aeronavegabilitat de les aeronaus, productes aeronàutics, 
equips i l’aprovació de les organitzacions i personal que participa en les 
diferents tasques. 

Aquesta formació, repartida en mòduls, contempla mòduls teòrics, mòduls 
pràctics a l’escola i mòdul de pràctiques en empresa. Cada tipologia de 
mòdul té un número d’hores determinat per l’EFAV d’acord amb la normativa 
Part 66. 

La distribució de la formació queda de la manera següent: 

Curs 
acadèmic 

Hores dels 
mòduls 
teòrics 

Hores dels 
mòduls pràctics 
a l’EFAV 

Hores del mòdul 
de pràctiques en 
empresa 

Total 
hores 

Primer 606 354 -------------    960 
Segon 594 396 -------------    990 
   450    450 
    2.400 

 

A)  Preus públics de la formació: 

- Ingrés a l’escola ..................................................................... 550,00 € 
- Primer curs acadèmic ............................................................ 535,00 € 
- Segon curs acadèmic ............................................................ 550,00 € 



 

 

 
 

- Pràctiques en empresa .......................................................... 450,00 € 
- Expedició del títol “Certificat de reconeixement” ...................   60,00 € 

 

B)  Els preus públics dels exàmens de mòduls: 

1 Matemàtiques ................................................................... 45,00 € 
2  Física ................................................................................ 75,00 € 
3  Fonaments d’electricitat ................................................... 75,00 € 
4  Fonaments d’electrònica .................................................. 30,00 € 
5  Tècniques digitals.  Sistemes d’instruments electrònics .. 60,00 € 
6  Materials, equips i eines ................................................... 110,00 € 
7A  Pràctiques de manteniment (test) .................................... 100,00 € 
7A  Pràctiques de manteniment (desenvolupament) .............. 50,00 € 
8  Aerodinàmica bàsica ........................................................ 30,00 € 
9A  Factors humans (test) ...................................................... 30,00 € 
9A  Factors humans (desenvolupament) ................................ 20,00 € 
10  Legislació aeronàutica (test) ............................................ 55,00 € 
10  Legislació aeronàutica (desenvolupament) ...................... 20,00 € 
11A  Aerodinàmica, estructures i sistemes d’avions de turbina 200,00 € 
15  Motors de turbina de gas .................................................. 140,00 € 
17A  Hèlixs ................................................................................ 45,00 € 

 

C) Preus públics de la normativa de l’EFAV d’acord amb el Reglament (UE) 
Núm. 1321/2014 de l’Agència Europea de Seguretat Aèria (EASA): 

Classes extraordinàries de formació teòrica per 
assolir el percentatge d’assistència .................... 

 
40,00 € hora de classe 

Classes extraordinàries de formació pràctica a 
l’EFAV per assolir el percentatge d’assistència .. 

 
40,00 € hora de classe 

Matrícula de mòduls solts ...................................   4,50 € hora de mòdul 

Expedició d’un duplicat del títol “Certificat de 
reconeixement” ................................................... 

 
25,00 € duplicat 

 

Bonificacions als preus públics: 

Els obligats al pagament que compleixen la totalitat de les condicions 
establertes a l’article 21.1 de l’Ordenança Fiscal General gaudiran de 
bonificació a les tarifes segons els percentatges següents: 

Categoria (1)  A B C D E 

Percentatge bonificació  17% 11% 8% 5% 0% 
(1) Categoria segons Llindars de renda regulats a l’article 21.2 de l’Ordenança  

Fiscal General. 
 



 

 

 
 

 
SEGON. Exposar al públic l’acord precedent al tauler d’edictes de l'Ajuntament durant 
trenta dies, a comptar des del següent al de la publicació del corresponent anunci en 
el "Butlletí Oficial de la Província" i també en un diari de gran difusió de la província. 
En aquest termini els interessats podran examinar l’expedient i presentar-hi els 
suggeriments i les reclamacions escaients. Transcorregut el període indicat sense 
haver-se'n formulat cap, l’acord adoptat restarà aprovat definitivament. 
 
TERCER. En cas de no haver-se produït reclamacions, publicar al "Butlletí Oficial de 
la Província" els acords definitius i el text íntegre de les modificacions de les 
Ordenances, les quals entraran en vigor el dia següent a aquesta publicació, i regiran 
mentre no s’acordi la seva modificació o derogació." 
 
 
Es vota la proposta, la qual s'aprova per unanimitat dels presents, amb un total de 24 
vots a favor (4 de CiU, 4 d'ERC, 5 del PSC, 5 de la CUP,  2 de SOM VNG, 1 del PP i 
els vots de la Sra. Carmen Reina, Sra. Ariadna Llorens i Sr. Francisco Álvarez, 
regidors no adscrits). 
 
 

 
COMISSIÓ INFORMATIVA DE POLÍTIQUES DE CIUTADANIA 

 
 

 20. ESPORTS. APROVACIÓ INICIAL DE LES BASES REGULADORES DE 
SUBVENCIONS DESTINADES A LES PERSONES FÍSIQUES PER A 
LA PRÀCTICA D'ACTIVITATS ESPORTIVES. (Exp. 29/2018-eSUB) 

 
Relació de fets 
 
Atès que uns dels objectius fonamentals de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú és la 
millora de la qualitat de vida dels seus habitants, a partir d’una implicació i participació 
real de tots els vilanovins i vilanovines. 
 
Atès que es considera l’activitat física i esportiva com un factor que millora la qualitat 
de vida dels ciutadans, un dels objectius fonamentals de l’Ajuntament de Vilanova i la 
Geltrú és que tots els ciutadans puguin gaudir d’activitat física i esportiva, adequada a 
les seves característiques. 
 
Fonaments de dret 
 
1.  Ordenança General Reguladora de la Concessió de Subvencions de l’Ajuntament 

de Vilanova i la Geltrú, aprovada pel Ple de 6 de novembre de 2006, publicada en 
el BOPB núm. 68, de 20 de març de 2007, i modificat l’apartat final de l’article 5 en 
el Ple de 13 de març de 2017. 

 
2.  Article 124 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament 

d’obres, activitats i serveis dels ens locals, el qual estableix que l’aprovació de les 



 

 

 
 

bases per a l’atorgament de subvencions correspon al Ple de la corporació, han de 
ser sotmeses a informació pública per un termini mínim de 20 dies i s’han de 
publicar al BOP i al tauler d’anuncis de la corporació, i una referència al DOGC. 

 
3.  Article 9.2, i 17.2 de la Llei 38/2008, de 17 de novembre, General de Subvencions. 
 
Per tot això aquest Ple de l'Ajuntament aprova el següent 
 

ACORD: 
 
"PRIMER. Aprovar inicialment les “Bases Reguladores de Subvencions destinades a 
les persones físiques per a la pràctica d’activitats esportives". 
 
SEGON. Sotmetre INFORMACIÓ PÚBLICA, per un termini de 20 DIES hàbils, la 
present proposta, per a la presentació de suggeriments i al·legacions, mitjançant 
publicació al BOP i Tauler d’Edictes de la corporació i una referencia al DOGC. Si, en 
el termini esmentat, no s’han presentat suggeriments ni al·legacions, la present 
aprovació inicial tindrà el caràcter de definitiva, circumstància que s’acreditarà 
mitjançant un certificat del secretari. 
 
 
BASES REGULADORES DE SUBVENCIONS DESTINADES A LES PERSONES 
FÍSIQUES PER A LA PRÀCTICA D’ACTIVITATS ESPORTIVES. 
 
BENEFICIARIS: 
 
A.  ACTIVITATS FÍSIQUES REALITZADES PER PERSONES AFECTADES PER 

MALALTIES CRÒNIQUES DEGENERATIVES 
 
B.  ACTIVITATS AQUÀTIQUES REALITZADES PER PERSONES AMB 

NECESSITATS D’ATENCIÓ ESPECIAL O TERAPÈUTICA 
 
C.  ACTIVITATS ESPORTIVES REALITZADES PER PERSONES EN SITUACIÓ DE 

PRECARIETAT ECONÒMICA 
 
D.  ESPORTISTES PRACTICANTS D’ESPORTS INDIVIDUALS ON 

L’ESTRUCTURA PARTICIPATIVA NO ÉS PER MITJÀ DE CLUBS 
 
1.- Exposició de motius 
 
En considerar que l’activitat física i esportiva és un factor que millora la qualitat de 
vida dels ciutadans, un dels objectius fonamentals de l’Ajuntament de Vilanova i la 
Geltrú és que tots els ciutadans puguin gaudir d’activitat física i esportiva adequada a 
les seves característiques. 
 
Partint d’aquesta premissa ens trobem amb dues situacions a diferenciar; una és 
l’accés a la pràctica de l’activitat física i esportiva per mitjà de la participació 



 

 

 
 

col·lectiva i, una altra, que és l’accés a la pràctica de l’activitat física i esportiva de 
forma individualitzada. 
 
Aquesta normativa vol ordenar les bases per tramitar i concedir les subvencions a les 
persones de manera individual per poder accedir a les pràctiques esportives, tant les 
organitzades de forma grupal com les que tenen un desenvolupament individualitzat. 
També vol ordenar els grups o característiques que han de tenir les persones per 
accedir a aquestes subvencions, per tant no és una normativa discriminada, al 
contrari, s’adreça a uns grups i persones amb característiques concretes, i aquestes 
són: 
 

A-  Persones afectades per malalties cròniques degeneratives. 
B-  Persones amb necessitats d’atenció especial o terapèutica. 
C- Persones amb situació de precarietat econòmica. 
D- Esportistes practicants d’esports individuals on l’estructura participativa no és 

per mitjà de clubs. 
 

2.- Fonaments de dret 
 
Aquestes bases volen donar compliment als principis que, d’acord amb la Llei 
39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions 
públiques, han d’imperar en la relació entre l’administració i la ciutadania en matèria 
d’objectivitat, transparència, proporcionalitat, confiança legítima, bona fe, eficàcia i 
eficiència dels serveis públics. 
 
A la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, a l’article 2 disposa 
que s’entén per subvenció tota disposició dinerària realitzada per qualsevol dels 
subjectes previstos en l’article 3 de la llei, a favor de persones públiques o privades, i 
que compleixi els requisits següents: 
 
a)  Que l’entrega es realitzi sense contraprestació directa dels beneficiaris. 
b)  Que l’entrega estigui subjecta al compliment d’un determinat objectiu, l’execució 

d’un projecte, la realització d’una activitat, l’adopció d’un comportament singular, ja 
realitzat o per desenvolupar, o la concurrència d’una situació, havent el beneficiari 
de complir les obligacions materials i formals que s’hagin establert. 

 
Per altra banda, en la sessió ordinària de data 13 de març de 2017, el Ple Municipal 
va aprovar el PLA ESTRATÈGIC DE SUBVENCIONS DE L’AJUNTAMENT DE 
VILANOVA I LA GELTRÚ ANY 2017-2019. Dins el capítol II de l’esmentat Pla, entre 
d’altres, es recull la voluntat per part de l’Ajuntament de continuar donant suport 
econòmic, molt especialment en els següents àmbits: 
 

− Nova Governança i Comunicació 
− Polítiques de Ciutadania 
− Promoció econòmica, ocupació i innovació 

 

I es recullen, entre d’altres, els següents objectius estratègics establerts en el Pla 
d’Actuació Municipal 2015-2019: 



 

 

 
 

 
1.- Igualtat d’oportunitats i cohesió social. Prioritzar l’atenció i la protecció dels 
col·lectius socials i les persones més vulnerables, garantir una oferta formativa i 
educativa pública de qualitat per a tothom, millorar l’atenció integral de la salut de les 
persones, apropar i garantir l’accés a la cultura a tota la ciutadania com a eina de 
transformació social, vetllar per fer de la convivència i les polítiques d’igualtat de 
gènere eixos de la cohesió social a la ciutat, garantir el desenvolupament integral de 
la persona en totes les etapes vitals, enfortir la cooperació entre els pobles i fomentar 
la cultura de la pau i promoure l’esport com a element vertebrador, espai de cohesió i 
inclusió social. 
 
Aquestes bases tenen naturalesa de bases complementàries a l’Ordenança general 
reguladora de la concessió de subvencions d’aquest ajuntament, publicada en el 
BOPB núm. 68, de 20 de març de 2007, i modificat l’apartat final de l’article 5 en el 
Ple de 13 de març de 2017. 
 
També estaran subjectes al que disposa la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de 
transparència i accés a la informació pública i bon govern de Catalunya. 
 
En tot allò no previst en aquestes bases serà d’aplicació la Llei 38/2003, de 17 de 
novembre, general de subvencions, el seu Reglament de desenvolupament aprovat 
pel Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, i la resta de disposicions legals aplicables 
en matèria de règim local pel que fa al procediment per a la concessió de 
subvencions públiques. 
 
També és d’aplicació allò que disposa la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment 
administratiu comú de les administracions públiques i la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, 
de règim jurídic del sector públic. I la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de 
procediment de les administracions públiques de Catalunya. 
 
El Decret 267/2016, de 5 de juliol, de les activitats d’educació en el lleure en les quals 
participen menors de 18 anys, així com els articles 56, 57 i 58 de la Llei 14/2010, de 
27 de maig, dels drets i oportunitats en la infància i l’adolescència, regulen 
respectivament els requeriments de les zones i equipaments recreatius, l’educació en 
el lleure, així com el joc i la pràctica de l’esport pels infants i els adolescents, i 
estableixen el seu dret a practicar l’esport i a participar en activitats físiques i 
recreatives en un entorn segur. 
 
Sens perjudici d’allò que estableix l’article 9 de l’Ordenança General reguladora de la 
concessió de subvencions, les persones que hagin rebut una subvenció per un 
projecte o una activitat hauran de justificar el seu compliment en el termini que 
estableix la corresponent convocatòria, mitjançant la presentació de la documentació 
que es determini igualment en aquesta convocatòria. 
 
Es garanteix la total confidencialitat en relació amb les peticions efectuades en aquell 
l’ens local on es faci la petició, així com de qualsevol de les seves dades personals i 
familiars facilitades, essent utilitzables les mateixes, estrictament, per a les finalitats 
per a les quals han estat facilitades i dins el marc establert per la Llei 15/1999, de 13 
de desembre, de protecció de dades. 



 

 

 
 

 
3.- Objecte de la subvenció 
 
Regular les subvencions econòmiques destinades a persones físiques a títol 
individual per facilitar la realització d’activitat física en els àmbits terapèutic, esportiu o 
competitiu. 
 
3.1.- Característiques / concrecions 
 
3.1.A.- Seran beneficiaris del grup A (Persones afectades per malalties cròniques 
degeneratives). 
 
El llistat de les malalties objecte de subvenció quedaran detallades en la normativa i 
la convocatòria específica. 
 
3.1.B.- Seran beneficiaris del grup B (Persones amb necessitats d’atenció especial 
o terapèutica). 
 
A- Les persones que realitzin activitats de natació al C.E.M. la Piscina dins el grup 

escolar i que necessiten una atenció especial. 
 
B- Les persones que realitzin activitats aquàtiques fora de l’horari escolar i caps de 

setmana a les instal·lacions del C.E.M. Parc del Garraf. 
 
3.1.C.- Seran beneficiaris del grup C (Persones amb situació de precarietat 
econòmica). 
 
Les persones en edat escolar que realitzin activitats esportives escolars o 
organitzades per clubs, entitats i programes esportius de l’Ajuntament de Vilanova i la 
Geltrú. 
 
3.1.D.- Seran beneficiaris del grup D 
 

−  Esportistes que competeixen a nivell individual en esports on l’estructura 
organitzativa no es realitza per mitjà de clubs sinó a nivell individual. 

−  Projectes i reptes esportius que tenen un caràcter diferencial, fins i tot fora del 
marc competitiu, però que tenen un caràcter especial pel que suposen físicament, 
per anar vinculats a una causa diferencial (sòlidària, mediambiental...). 

−  Suport puntual a un esportista per la participació en un esdeveniment excepcional 
que supera els seus recursos (Campionat del Món, etc.). 

 
4.- Publicació 
 
Subvencions de concurrència competitiva: 
 
El procediment de concessió de les subvencions ordinàries serà de concurrència 
competitiva; és a dir, que la concessió de subvencions es realitzarà mitjançant 
convocatòria pública, a la qual es podran presentar totes aquelles persones físiques 



 

 

 
 

que compleixin els requisits que s’exigeixen. La convocatòria es publicarà a la seu 
electrònica de l’Ajuntament i al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona. Aquesta 
darrera publicitat s’efectuarà a través de la Base de Dades Nacional de Subvencions. 
 
Un cop feta la convocatòria, s’obrirà el termini de presentació de les sol·licituds. 
 
Aquestes seran valorades en base als criteris d’atorgament prèviament fixats en 
aquestes bases i en els criteris de valoració específics fixats en la convocatòria anual. 
 
En base a aquest procediment, es farà la proposta de concessió definitiva de les 
subvencions. L’import total de les subvencions concedides estarà condicionat pel 
crèdit disponible. 
 
El procediment d’atorgament es regirà per allò establert a l’Ordenança General 
Reguladora de la Concessió de Subvencions de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, i 
demés normativa legal i reglamentària d’aplicació. 
 
La convocatòria anual determinarà les línies d’ajuts en concret i la dotació 
pressupostària. 
 
La sol·licitud de subvencions no obliga l’Ajuntament a concedir-la, ni dóna dret al 
sol·licitant a rebre-la. Així mateix el fet d’haver rebut subvenció en un exercici anterior 
no genera cap tipus de dret a rebre subvencions en exercicis posteriors. 
 
Amb la presentació de la sol·licitud, s’entendrà implícita l’acceptació d’aquestes 
bases reguladores i de la resta de normativa que resulti d’aplicació. 
 
Per formalitzar la petició, en els procediments de concurrència competitiva, les 
persones físiques sol·licitants que es vulguin acollir a aquestes subvencions hauran 
de presentar a través de l’Oficina d’Atenció a la Ciutadania (OAC) o a través de la 
Carpeta Ciutadana la sol·licitud de la subvenció, on s’especifiqui la demanda 
concreta de quina subvenció sol·licita, seguint el procediment, la documentació i el 
termini establert en aquestes bases i en la seva convocatòria corresponent. 
 
En cas d’haver rebut alguna subvenció de l’Ajuntament en l’any anterior, caldrà 
presentar la documentació de justificació del seu compliment en els terminis 
establerts a la convocatòria corresponent per tal de poder optar a una nova 
subvenció. 
 
El termini màxim per resoldre i notificar les sol·licituds presentades serà de sis 
mesos, a comptar des de l’últim dia del termini de presentació de sol·licituds a 
l’Ajuntament o, en el seu cas, el que es determini a la convocatòria. 
 
Els terminis de presentació de sol·licituds serà el que estipuli la seva pròpia 
convocatòria. Qualsevol sol·licitud presentada fora de termini NO serà admesa a 
tràmit. 
 



 

 

 
 

La publicació de les llistes en format electrònic amb les concessions es farà a la 
BDNS de la web municipal i presencialment es podrà consultar a l’Oficina d’Atenció 
Ciutadana. 
 
Sotmetre a INFORMACIÓ PÚBLICA, per un termini de 20 DIES hàbils, les presents 
Bases mitjançant publicació al BOP, Tauler d’Edictes de la Corporació i una 
referència al DOGC, per a la presentació de suggeriments i al·legacions. Si en el 
termini esmentat no s’han presentat suggeriments ni al·legacions, la present 
aprovació inicial tindrà el caràcter de definitiva, circumstància que s’acreditarà 
mitjançant un certificat del Secretari. 
 
Aquesta normativa regirà fins que no la modifiqui el mateix organisme que l’ha 
aprovada. 
 
L’Ajuntament podrà fer totes les comprovacions que li calguin abans i després 
d’atorgar la subvenció, així com durant el desenvolupament de l’activitat objecte de la 
subvenció i valorarà especialment la certesa de la documentació presentada pel 
sol·licitant. 
 
L’Ajuntament podrà resoldre totalment o parcialment la subvenció quan l’activitat es 
desviï del programa previst. 
 
5.-Termini d’execució de l’activitat del grup A, B i C 
 
Es pot sol·licitar la subvenció econòmica per una sola activitat. La durada màxima 
que cobreix la subvenció és de 9 mesos (d’octubre a juny, un curs escolar). 
 
5.1.-Termini d’execució de l’activitat del grup B 
 
Es pot sol·licitar la subvenció econòmica per una sola activitat. La durada màxima 
que cobreix la subvenció és d’un any, aquest ha de coincidir amb l’any pressupostari 
de la convocatòria. 
 
6.- Requisits dels beneficiaris 
 
Amb caràcter general els criteris que se seguiran per a l’atorgament de les 
subvencions seran els següents: 
 

a)  Estar empadronats a Vilanova i la Geltrú. 
b)  Que el pare/mare o tutor legal disposi del NIF o NIE vigent. (En el supòsit que 

siguin concedides, aquestes ho seran a nom del pare, mare o tutor legal que 
realitzi la sol·licitud de la subvenció). 

c)  Que ni els sol·licitants ni altres membres de la unitat de convivència no tinguin 
cap deute, ja sigui derivat d’ingressos de dret públic o de dret privat, pendent 
de pagament amb l’Ajuntament. 

d)  Que ni el sol·licitant ni els altres membres de la unitat de convivència no 
posseeixin cap altre immoble, excepte l’habitatge habitual, que inclou una 
plaça d’aparcament. 

 



 

 

 
 

De les persones beneficiàries dels grups A, B i C: 
 

−  Tenir uns ingressos la unitat de convivència que no superin els límits que 
quedaran especificats per cada cas en la normativa i la convocatòria específica. 

 
Específics de les persones beneficiaries dels grups A i B: 
 

−   Informe mèdic actualitzat que indiqui la malaltia, el grau d’afecció i la 
recomanació de pràctica esportiva com a teràpia. 

−  Un informe mèdic o fisioterapèutic on quedi la tipologia i característiques de 
l’activitat física recomanada. 

 
Les persones a les que s’hagi acordat l’atorgament d’una subvenció tindran les 
següents obligacions: 
 

a)  Complir les condicions establertes en les bases reguladores i en la 
convocatòria corresponent. 

b)  Realitzar l’activitat per a la qual s’atorga la subvenció en els termes i terminis 
indicats en la convocatòria i en l’acord d’atorgament. 

c)  Notificar a l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú qualsevol incidència en el 
compliment de les obligacions establertes, mitjançant la presentació d’un 
informe per escrit amb justificació de les causes que l’originen. 

d)  Retornar els diners de la subvenció concedida si l’activitat o projecte no s’ha 
portat a terme o s’ha desenvolupat parcialment. 

e)  Justificar que l’import de la subvenció s’ha destinat efectivament a la 
realització de l’activitat per a la qual es va atorgar la subvenció, en els termes 
que concretin en la normativa. 

 
L’incompliment de qualsevol de les obligacions del beneficiari establertes en aquestes 
bases i en la normativa d’aplicació, donarà dret a l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú 
a la revocació de la subvenció concedida, prèvia audiència del beneficiari, sense dret 
a que aquest rebi indemnització, i sens perjudici dels drets a incoar els procediments 
sancionadors i de rescabalament dels danys i perjudicis que siguin oportuns. 
 
Això no obstant, en el cas que es produïssin modificacions no substancials de 
l’activitat o programa subvencionat, de forma justificada, l’Ajuntament podrà modificar 
l’import de la subvenció concedida de forma motivada i mitjançant la corresponent 
resolució per part de l’òrgan que la va concedir. 
 
6.1.- Requisits específics dels beneficiaris dels grup A, B i C 
 
Per formalitzar la petició, les persones sol·licitants que es vulguin acollir a aquestes 
subvencions hauran de presentar les seves sol·licituds dins el termini establert. 
 
La sol·licitud haurà d’incloure obligatòriament la documentació següent: 
 
-  Imprès amb la sol·licitud de subvenció, registrada, on s’especifiqui la raó d’aquesta 

i la demanda concreta de subvenció econòmica. 



 

 

 
 

-  Amb la sol·licitud caldrà adjuntar la documentació complementària cada una de 
les normatives especifiqui referent a: 

 
1. Imprès de sol·licitud de la subvenció, registrada a l’Oficina d’Atenció Ciutadana 
(OAC), especificant les dades de l’activitat esportiva per a la qual es demana la 
subvenció econòmica. 
2. Ingressos econòmics de la persona i de la unitat de convivència. 
3. Situació laboral. 
4. Fotocòpia del DNI o NIE. 
5. Fotocòpia de la preinscripció o inscripció de l’activitat esportiva. 
6. Informes mèdics específics. 
7. Resum ingressos anuals si té pensió derivada de la seva discapacitat. 
8. Certificat si no cobra pensió derivada de la seva discapacitat. 
9. Fotocòpia sentència divorci o separació dels progenitors. 
10. Fotocòpia dels dos darrers rebuts pagats de la hipoteca o lloguer. 
11. Fotocòpia del carnet de família nombrosa. 
12. Fotocòpia del carnet Monoparental. 
13. Autorització signada perquè l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú pugui demanar 
dades tributàries a l’Agència Tributària relatives al nivell de renda (IRPF). 
 
6.2.- Requisits específics dels beneficiaris del grup D 
 
Per formalitzar la petició, les persones sol·licitants que es vulguin acollir a aquesta 
subvenció hauran de presentar les seves sol·licituds dins el termini establert. 
 

La sol·licitud haurà d’incloure obligatòriament la documentació següent: 
 

− Imprès amb la sol·licitud de subvenció, registrada, on s’especifiqui la raó 
d’aquesta i la demanda concreta de subvenció econòmica. 

− Amb la sol·licitud caldrà adjuntar la documentació complementària  
referent al projecte per mitjà de la fitxa base. 

− El  projecte ha de recollir com a mínim els punts següents: 
o Nom del projecte. 
o Objectius. 
o Historial esportiu. 
o Pla divulgació del projecte. 
o Estructura organitzativa del projecte. 
o Pressupost: 

� Ingressos desglossats. 
� Cost estructura organitzativa. 
� Despeses fixes. 
� Aportació personal. 

o Pla comunicació i presència mitjans. 
− Declaració de complir amb la legislació vigent a nivell de dopatge. 
− La informació requerida sobre: 

� Ingressos econòmics de la persona i del grup familiar. 
� Situació laboral. 
� Càrregues familiars. 



 

 

 
 

− No tenir deutes pendents, derivats d’ingressos de dret públic o de dret privat, 
pendents de pagament amb l’Ajuntament. 

− Fotocòpia de la preinscripció a l’activitat per a la qual es demana la subvenció. 
− Autorització signada perquè l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú pugui 

demanar dades tributàries a l’Agència Tributària relatives al nivell de renda 
(IRPF). 

 
7.- Criteris d’atorgament objectius i ponderació dels grups A, B i C 
 
Els criteris que es seguiran per a la resolució de les subvencions seran els següents: 
 

1. Anàlisi i estudi de la documentació requerida i del seguiment del tràmit 
administratiu. Cas que la documentació presentada sigui incorrecta o 
incompleta, es notificarà a la persona interessada perquè l’esmeni. Si en el 
termini de 7 dies hàbils les persones interessades no han presentat la 
documentació sol·licitada, es considerarà que renuncien a la sol·licitud. 

 
2. A l’hora de valorar les sol·licituds, es prioritzen els aspectes següents: 

 
a. Barem del nivell de renda i de càrregues familiars: els ingressos de la unitat 

familiar i els imports vénen indicats per  l’Indicador Públic de Renda a Efectes 
Múltiples (IPREM) d’acord amb article 2 del RDLlei 3/2004: 
 

INGRESSOS - Segons IPREM     

INGRESSOS 
ANUALS 

INGRESSOS 
MENSUALS 

MEMBRES 
UNITAT 
FAMILIAR 

INGRESSOS 
PER UNITAT BAREM   PUNTS 

22.365,00 € 1.863,79 € 1 1.863,79 € 1.863,79 € 621,26 € 1 
22.365,00 € 1.863,79 € 2 931,90 € 621,75 € 532,51 € 2 
22.365,00 € 1.863,79 € 3 621,26 € 532,50 € 479,26 € 3 
25.560,52 € 2.130,04 € 4 532,51 € 479,25 € 443,76 € 4 
28.755,59 € 2.396,30 € 5 479,26 € 443,75 € 418,39 € 5 
31.959,65 € 2.662,55 € 6 443,76 € 418,38 € 399,38 € 6 
35.145,72 € 29.128,81 € 7 418,40 € 399,37 €   7 
38.340,72 € 3.195,06 € 8        

 

b. Despesa per habitatge per cada membre de la unitat familiar (lloguer o hipoteca): 
  HABITATGE   

   DESPESES      PUNTS 
0,00 € 29,99 € 0 

30,00 € 39,99 € 1 
40,00 € 49,99 € 2 
50,00 € 100.000,00 € 3 

 

c. S’aplicarà el següent barem de puntuació a les famílies nombroses: 



 

 

 
 

FAMILIA NOMBROSA   
NÚMERO DE FILLS    PUNTS 

2 3 1 
4 5 2 
5 6 3 

 
d. S’aplicarà el següent barem a les famílies monoparentals: 

MONOPARENTALS   
NOMBRE DE FILLS    PUNTS 

1 2 1 
3 4 2 
5 6 3 

 
e. El grau de discapacitat  del sol·licitant o d’un familiar tindrà la puntuació següent: 
GRAU DISCAPACITAT 
SOL·LICITANT PUNTS 
< 45 1 
> 45 2 
DISCAPACITAT D'UN FAMILIAR 1 
 
f. Pel que fa al grau de malaltia només tindrà la valoració d’apte o no apte: 
GRAU MALALTIA   
Aporta informe mèdic apte 
no aporta informe mèdic no apte 

 

g. El tant per cent de l’import que es concedirà dependrà de la puntuació obtinguda 
segons el següent barem: 

CONCESSIÓ DE L'AJUT   
PUNTS      % 

1 4,9 25% 
5 10,9 50% 

11 100 75% 
 

3. L’import màxim de la subvenció serà de 180€. 
 

4. Es pot sol·licitar subvenció econòmica per una sola activitat. La durada 
màxima que cobreix la subvenció és de 9 mesos. 

 
5. Les sol·licituds que reuneixin els requisits imprescindibles a què es fa menció 

posteriorment, tindran dret a una determinada quantitat que està en funció del 
nombre de sol·licituds estimades i del total de recursos disponibles. 

 
6. L’obtenció de subvencions econòmiques pel mateix concepte en anys 

anteriors no generarà cap dret per a l’obtenció de la subvenció econòmica de 
l’any de la convocatòria, i no podrà al·legar-se com a precedent. 



 

 

 
 

 
7. La presentació de la sol·licitud per subvenció econòmica pressuposa 

automàticament el coneixement i l’acceptació d’aquesta normativa. 
 
7.1.- Criteris d’atorgament objectius i ponderació del grup D 
 
Els criteris que es seguiran per a la resolució de les subvencions seran els següents: 
 
1.- Anàlisi i estudi de la documentació requerida i del seguiment del tràmit 
administratiu. Cas que la documentació presentada sigui incorrecta o incompleta, es 
notificarà a la persona interessada perquè l’esmeni. Si en el termini de 7 dies hàbils 
les persones interessades no han presentat la documentació sol·licitada, es 
considerarà que renuncien a la sol·licitud. 

 
La valoració de la documentació requerida es farà seguint el barems establerts en la 
següent fitxa: 

    70 punts 
 
1. 

 
Objectius del projecte. 

 
6 

 
2. 

 
Pla divulgació del projecte.   

 
10 

3. Objectius mesurables del projecte. 7 

4. Estructura organitzativa del projecte. 6 

5. Pressupost desglossat en: 
-El cost de l’estructura organitzativa (el personal del punt 4). 
-L’aportació personal. 
-Les despeses fixes de l’activitat sense el cost de l’estructura 
organitzativa. 
-La previsió d’ingressos sense fons municipals. 
 

 
12 

6. Classificacions temporada anterior. 7 

7. Pla de patrocini. 10 

8. Presència als mitjans de comunicació i repercussió positiva de la 
imatge de ciutat. 

 
12 

 
2.- A l’hora de valorar les sol·licituds es prioritzen els aspectes següents: 
 

− L’aportació correcta en contingut i temps de la documentació sol·licitada. 
− El nivell de renda i de càrregues familiars derivats de la informació aportada, 

prioritzant les situacions de menor renda i majors càrregues familiars. 
− El percentatge del cost aportat al projecte per altres agents. 
− El pla de comunicació i d’interacció del projecte amb els ciutadans de Vilanova 

i la Geltrú. 



 

 

 
 

 
8.- Quantia individualitzada de les subvencions o criteris per a la seva 
determinació 
 
Les sol·licituds que reuneixin els requisits imprescindibles tindran dret a una 
determinada quantitat que està en funció del nombre de sol·licituds estimades i del 
total de recursos disponibles.  
 
La convocatòria podrà establir el percentatge màxim a subvencionar dels projectes 
per a cada àmbit.  
 
L’Ajuntament valorarà el conjunt de les sol·licituds i en funció dels criteris 
d’atorgament establirà la priorització de les subvencions atorgables i el seu import. 
Per tant, la sol·licitud de subvenció no obliga l’Ajuntament a concedir-la. 
 
El pagament de les subvencions estan supeditats, d’una banda, a que l’expedient del 
sol·licitant estigui complert pel que fa als requeriments d’aquesta normativa i, d’altra, 
a la disponibilitat econòmica, sent el Departament d’Intervenció i de Tresoreria qui el 
fixa. 
 
L’import de la subvenció s’abonarà de la manera següent: 
 
Grups A, B, C i D: 

− S’abonarà el 100% de la subvenció atorgada a la presentació de la justificació 
de la subvenció o rebut de l’activitat. 

 
9.- Òrgans competents per a l’ordenació, instrucció i atorgament de les 
subvencions 
 
La instrucció i ordenació dels procediments de les subvencions correspondran a la 
Regidoria d’Esports. 
 
La convocatòria de les subvencions correspondrà a la Junta de Govern Local.  
 
Totes les sol·licituds de subvenció, seran informades per una comissió avaluadora 
constituïda com a, com a mínim, pel/per la cap del servei, un membre del personal 
tècnic i un membre del personal administratiu. Aquesta comissió examinarà el 
compliment dels requisits dels beneficiaris, demanarà els informes que estimi 
necessaris i establirà l’ordre de prelació de les sol·licituds d’acord amb la puntuació 
obtinguda. Emetrà el seu informe al personal responsable de la tramitació 
administrativa del departament, el qual redactarà un esborrany de proposta de 
resolució de les concessions de subvenció. 
 
I finalment, serà la Junta de Govern l’òrgan que aprovarà la concessió de les 
subvencions. 
 
El que s’estableix en aquest apartat s’entén sens perjudici de les competències que, 
per raó de la quantia, vinguin atribuïdes per llei als diferents òrgans de la corporació. 



 

 

 
 

 
10.- Termini i forma de justificació dels grups A, B i C 
 
En el moment de cobrar dita subvenció caldrà presentar el rebut de pagament o 
factura de la totalitat de l’activitat per a la qual es va concedir la subvenció i la 
sol·licitud de transferència bancària per a pagaments de la Tresoreria de 
l’Ajuntament: Document acreditatiu de la titularitat de compte bancari. Imprescindible 
perquè qualsevol persona, física o jurídica, pugui rebre transferències de part de 
l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. 
 
El rebut de pagament o factura haurà de correspondre a la temporada en què s’ha 
dut a terme l’activitat subvencionada. Haurà de constar amb el NIF i nom del 
proveïdor, quantia, concepte i import total. 
 
Data límit de justificació i cobrament de les subvencions: a finals de juny de l’any 
següent a la convocatòria. 
 
10.1.-Termini i forma de justificació del grup D 
 
Per percebre la totalitat de les subvencions atorgades, caldrà justificar que la 
subvenció s’ha invertit en la finalitat per a la qual fou concedida, mitjançant la 
presentació, en el termini de 3 mesos després de la finalització de l’activitat i fins al 31 
de gener de l’exercici següent al de la convocatòria, com a màxim, de la 
documentació següent: 
 

− Memòria d’ACTIVITATS: detall de les activitats realitzades subvencionades, 
indicant-ne el funcionament, la participació, l’assoliment dels objectius i 
propostes de millora per a futures edicions. També s’ha d’incloure un 
exemplar de tota la documentació i difusió editada per l’activitat 
subvencionada, en la qual haurà de figurar la col·laboració de l’Ajuntament de 
Vilanova i la Geltrú. 

− Memòria ECONÒMICA: relació de justificants econòmics en un full resum, que 
s’acompanyarà de l’original o la còpia compulsada de les factures o 
documents de valor probatori de les despeses efectuades amb motiu de 
l’activitat objecte de subvenció, per un import mínim de la subvenció 
concedida.  

− Aquests documents hauran de tenir les característiques següents: 
− La data haurà de correspondre a la temporada en què s’ha dut a 

terme l’activitat subvencionada. 
− Hauran de complir la resta dels requisits tècnics i formals exigits 

per la normativa fiscal (NIF i nom del proveïdor, data, quantia, 
concepte, IVA, import total, etc.). 

− Hauran d’estar efectivament pagades.  
- Sol·licitud de transferència bancària per a pagaments de la Tresoreria de 

l’Ajuntament: Document acreditatiu de la titularitat de compte bancari. 
Imprescindible perquè qualsevol persona, física o jurídica, pugui rebre 
transferències de part de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú.   



 

 

 
 

− Si la documentació presentada és incorrecta o incompleta, s’atorgarà un 
termini de 15 dies per a la seva esmena. L’incompliment en termini de 
l’obligació de justificació o la justificació insuficient comportarà el desistiment 
per part de l’entitat de la subvenció concedida o el reintegrament de la 
quantitat indegudament percebuda. 

 
11.- Circumstàncies modificatives de la resolució 
 
Denegació 
 
Podran ser denegades les sol·licituds que, tot i complir amb els requisits establerts 
anteriorment, puguin concórrer en alguna de les següents circumstàncies: 
 

- Dificultar la tasca tècnica de valoració de la sol·licitud rebuda. 
- El falsejament o ocultació de qualsevol de les dades declarades per les 

persones sol·licitants. 
- Qualsevol altre motiu que, atenent a les circumstàncies i prèvia valoració dels 

tècnics de referència, estimin la seva denegació de forma motivada. 
 

Extinció 
 
Es procedirà a l’extinció de les prestacions per alguna de les següents causes: 
 

- Compliment del termini en les prestacions de durada determinada. 
- Per renúncia o desistiment de la persona beneficiària a la prestació 

econòmica. 
- Desaparició de totes o d’alguna de les circumstàncies, generals o 

específiques, que van donar lloc a la seva concessió. 
 

Revocació 
 
Les subvencions podran ser revocades per alguna de les següents causes: 
 

- Incompliment dels requisits per part de la persona beneficiària (compromisos i 
obligacions). 

- Falsejar, ocultar o mostrar obstrucció a les actuacions de comprovació 
empreses per part dels tècnics referents. 

- Quan la persona beneficiària ho sigui simultàniament d’una altra prestació 
amb la mateixa finalitat i ho hagi amagat en la sol·licitud de subvenció. 

- Altres causes de caràcter greu imputables al beneficiari no contemplades en 
els apartats anteriors. 
 

La revocació de la prestació donarà lloc a la tramitació, en el seu cas, del 
reintegrament de les quantitats indegudament percebudes per part de la persona 



 

 

 
 

beneficiària. En tot cas, i en funció de les circumstàncies econòmiques i personals 
concurrents, es podran establir formes de devolució fraccionada. 
 
12.- Compatibilitat amb altres subvencions 
 
Les subvencions a què es refereixen aquestes bases seran compatibles amb 
qualsevol altra concedida per altres administracions, ens públics o privats. Tanmateix, 
l’import d’aquestes subvencions, conjuntament amb els ingressos que s’obtinguin i el 
dels recursos propis que es destinaran a l’activitat no podrà superar el cost total del 
projecte que es desenvolupi. Si se supera aquest cost, s’exigirà la devolució de 
l’excés en la part proporcional. 
 
 
Es vota la proposta, la qual s'aprova amb el resultat següent: 
 

Vots a favor: CiU (4), ERC (4), PSC (5), CUP (5), PP (1), Sra. Carmen 
Reina, Sra. Ariadna Llorens i Sr. Francisco Álvarez, 
regidors no adscrits = 22 vots 

Abstencions: SOM VNG = 2 vots 
 

 
 21. EDUCACIÓ. APROVACIÓ INICIAL DE LES BASES REGULADORES 

DE SUBVENCIONS EN RÈGIM DE CONCURRÈNCIA COMPETITIVA 
ADREÇADES ALS CENTRES DOCENTS SOSTINGUTS AMB FONS 
PÚBLICS D’EDUCACIÓ INFANTIL DE SEGON CICLE, DE PRIMÀRIA I 
D'EDUCACIÓ SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA DE VILANOVA I LA 
GELTRÚ. (Exp. /2018-eSUB) 

 
Relació de fets 
 
a) Atès que la Llei 12/2009, de 10 de juliol, d’educació de Catalunya, en el seu article 

2 estableix els principis rectors del sistema educatiu i que són, entre d’altres, la 
universalitat i l'equitat com a garantia d'igualtat d'oportunitats i la integració de tots 
els col·lectius, basada en la coresponsabilitat de tots els centres sostinguts amb 
fons públics. 

 
b) Atès que l’art. 66.3. o) del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova 

el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, estableix com a 
competència pròpia, entre d’altres, la participació en la vigilància del compliment 
de l’escolaritat obligatòria, en concordança amb l’article 159 de la Llei 12/2009, de 
1 de juliol, d’educació de Catalunya, en la relació de competències dels ens locals 
i art. 66.3. k). 

 
c) Vista la voluntat de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, a través de Serveis 

Socials i la Regidoria d’Educació, mitjançant l’IMET, de donar resposta a una 
educació que garanteixi la lluita contra les desigualtats i el ple desenvolupament 
del projecte educatiu de cada centre de forma extensa entre tot el seu alumnat i en 
benefici de tota la comunitat educativa. 



 

 

 
 

 
Fonaments de dret 
 
I. Ordenança General Reguladora de la Concessió de Subvencions de l’Ajuntament 

de Vilanova i la Geltrú, aprovada pel Ple de 6 de novembre de 2006, publicada 
en el BOPB núm. 68, de 20 de març de 2007, i modificat l’apartat final de l’article 
5 en el Ple de 13 de març de 2017. 

 
II. L’article 124 del Decret 1749/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament 

d’obres, activitats i serveis dels ens locals, el qual estableix que l’aprovació de les 
bases per a l’atorgament de subvencions correspon al Ple de la corporació i ha 
de ser sotmès a informació pública per un termini mínim de 20 dies i s’han de 
publicar al BOP i al tauler d’anuncis de la corporació i una referència al DOGC; la 
Llei 7/1985, de bases de règim local; el Decret legislatiu 2/2003, que aprova el 
Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya; així com els articles 
9.2, 10.4, 17, 18 i 20 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de 
subvencions. 
 

III. Acord de Ple del dia 7 de juliol de 2008, pel qual es constitueix l’Institut Municipal 
d’Educació i Treball (IMET), un organisme autònom de caràcter administratiu de 
l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, que, com a ens instrumental dependent de 
l’Ajuntament, es va constituir de conformitat a allò que disposen els articles 
85.2.A) b) i 85 bis de la Llei reguladora de les bases de règim local 7/1985, de 2 
d’abril, per a la gestió directa dels serveis públics d’educació, formació i treball. 
L’IMET porta causa i dóna continuïtat a les polítiques i activitats desenvolupades 
per la Regidoria d’Educació i per l’Organisme Autònom CFO La Paperera. 

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

 
ACORD: 

 
"PRIMER. Aprovar inicialment les “Bases reguladores de subvencions en règim de 
concurrència competitiva adreçades als centres docents sostinguts amb fons públics, 
d’educació infantil de segon cicle i primària i educació secundària obligatòria de 
Vilanova i la Geltrú” d’acord amb el text que s’adjunta. 
 
SEGON. Sotmetre a INFORMACIÓ PÚBLICA, per un termini de 20 DIES hàbils, la 
present proposta, per a la presentació de suggeriments i al·legacions, mitjançant 
publicació al BOP i Tauler d’Edictes de la corporació i una referència al DOGC.  Si, en 
el termini esmentat, no s’han presentat suggeriments ni al·legacions, la present 
aprovació inicial tindrà caràcter de definitiva, circumstància que s’acreditarà 
mitjançant un certificat del Secretari.” 

 
    

BASES REGULADORES DE SUBVENCIONS EN RÈGIM DE CONCURRÈNCIA 
COMPETITIVA ADREÇADES ALS CENTRES DOCENTS SOSTINGUTS AMB FONS 
PÚBLICS D’EDUCACIÓ INFANTIL DE SEGON CICLE I PRIMÀRIA I EDUCACIÓ 
SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA DE VILANOVA I LA GELTRÚ 



 

 

 
 

 
 
1. Objecte i finalitat 
 
L’objecte d’aquestes bases és regular la concessió de subvencions adreçades als 
centres educatius sostinguts amb fons públics de Vilanova i la Geltrú, amb la finalitat de 
facilitar als centres el desenvolupament del seu projecte educatiu de forma extensa i 
universalitzada entre tot el seu alumnat i en benefici de tota la comunitat educativa, 
garantint el dret a l’accés de l’educació, d’acord amb les següents modalitats: 
 

a) Ajuts a l’escolaritat, igualtat d’oportunitats. 
b) Desplaçaments dins del nucli urbà per a sortides programades dins del PAE 

(programa d’animació educativa) i/o proposades per l’Ajuntament de Vilanova i 
la Geltrú i/o l’Institut Municipal d’Educació i Treball. 

 
L’objecte i la finalitat específica i els conceptes subvencionables de cada modalitat serà 
concretat en la corresponent convocatòria de la subvenció de què es tracti. 
 
Aquestes bases volen donar compliment als principis que, d’acord amb la Llei 
39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions 
públiques, han d’imperar en la relació entre l’administració i la ciutadania en matèria 
d’objectivitat, transparència, proporcionalitat, confiança legítima, bona fe, eficàcia i 
eficiència dels serveis públics. 
 
A la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, a l’article 2 disposa 
que s’entén per subvenció tota disposició dinerària realitzada per qualsevol dels 
subjectes previstos en l’article 3 de la Llei, a favor de persones públiques o privades, i 
que compleixi els requisits següents: 
 
a. Que l’entrega es realitzi sense contraprestació directa dels beneficiaris.  
b. Que l’entrega estigui subjecta al compliment d’un determinat objectiu, l’execució 

d’un projecte, la realització d’una activitat, l’adopció d’un comportament singular, ja 
realitzat o per desenvolupar, o la concurrència d’una situació, havent el beneficiari 
de complir les obligacions materials i formals que s’hagin establert.  

 
Els principis establerts en aquesta Llei són un fonament que cal respectar i 
contemplar en aquestes bases:  
 
a. Publicitat, transparència, concurrència, objectivitat i no discriminació.  
b. Eficàcia en el compliment dels objectius fixats per l’Administració atorgant.  
c. Eficiència en l’assignació i utilització dels recursos públics.  
 
Per altra banda, en la sessió ordinària de data 13 de març de 2017, el Ple Municipal 
va aprovar el PLA ESTRATÈGIC DE SUBVENCIONS DE L’AJUNTAMENT DE 
VILANOVA I LA GELTRÚ ANY 2017-2019. Dins el capítol II de l’esmentat Pla, entre 
d’altres, es recull la voluntat per part de l’Ajuntament de continuar donant suport 
econòmic molt especialment en els següents àmbits: 
 
. Nova Governança i Comunicació  



 

 

 
 

· Polítiques de Ciutadania  
· Promoció econòmica, ocupació i innovació  
 
I es recullen, entre d’altres, els següents objectius estratègics establerts en el Pla 
d’Actuació Municipal 2015-2019: 
 
− Igualtat d’oportunitats i cohesió social. Prioritzar l’atenció i la protecció dels 

col·lectius socials i les persones més vulnerables, garantir una oferta formativa i 
educativa pública de qualitat per a tothom, millorar l’atenció integral de la salut de 
les persones, apropar i garantir l’accés a la cultura a tota la ciutadania com a eina 
de transformació social, vetllar per fer de la convivència i les polítiques d’igualtat 
de gènere eixos de la cohesió social a la ciutat, garantir el desenvolupament 
integral de la persona en totes les etapes vitals, enfortir la cooperació entre els 
pobles i fomentar la cultura de la pau i promoure l’esport com a element 
vertebrador, espai de cohesió i inclusió social. 

 
Les presents bases es nodreixen d’un treball tècnic previ i de les normes existents en 
el moment de la seva aprovació. 
 
2. Règim jurídic 
 
Aquestes bases tenen naturalesa de bases complementàries a l’Ordenança general 
reguladora de la concessió de subvencions de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, 
publicada en el BOPB núm. 68, de 20 de març de 2007, i modificat l’apartat final de 
l’article 5 en el Ple de 13 de març de 2017. 
 
També estaran subjectes al que disposa la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de 
transparència i accés a la informació pública i bon govern de Catalunya. 
 
En tot allò no previst en aquestes bases serà d’aplicació la Llei 38/2003, de 17 de 
novembre, general de subvencions, en el seu reglament de desenvolupament 
aprovat pel Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, i la resta de disposicions legals 
aplicables en matèria de règim local pel que fa al procediment per a la concessió de 
subvencions públiques. 
 
També és d’aplicació allò que disposa la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic 
del sector públic.  
 
Llei 26/2010, de 3 d’agost, del règim jurídic i de procediment de les administracions 
públiques de Catalunya. 
 
3. Període d’execució 
 
Les subvencions concedides a l’empara d’aquestes bases s’hauran de destinar a 
l’objecte i finalitat descrit en la convocatòria específica per a cada modalitat i durant el 
període que s’estableixi en aquesta. 

 
4. Destinataris i requisits 
 



 

 

 
 

Aquests ajuts s’adrecen als centres autoritzats pel Departament d’Ensenyament de la 
Generalitat de Catalunya, d’educació infantil i primària i de secundària obligatòria 
sostinguts amb fons públics, de Vilanova i la Geltrú, que compleixin amb els següents 
requisits mínims: 
 

− Que hagin justificat en forma qualsevol subvenció anteriorment atorgada per 
l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú i/o l’IMET (Institut Municipal d’Educació i 
Treball), excepte que encara no hagi transcorregut el corresponent termini de 
justificació o hi hagin renunciat. 

− Que es trobin al corrent del compliment de les obligacions fiscals amb 
l’Ajuntament i/o l’IMET, resta d’administracions i amb la seguretat social.  

− No trobar-se en cap de les circumstàncies previstes a l’article 13.2 de la Llei 
38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, que impossibiliten ser 
beneficiari de la subvenció. 

− Presentar declaració sobre si s’han demanat i/o s’han obtingut altres ajuts 
públics o privats per a la mateixa activitat, fent constar l’entitat que els ha 
concedit i la quantitat sol·licitada i/o obtinguda. 

− Que autoritzi a l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú a consultar i verificar les 
dades mitjançant les plataformes habilitades per les administracions públiques, si 
és necessari. 

 
Les característiques de les activitats subvencionables i els requisits específics es 
detallaran per a cada modalitat de subvenció a través de les seves convocatòries. 
 
5. Procediment de sol·licitud i terminis de presentació 
 
Es podrà presentar una única sol·licitud de subvenció per a cada modalitat. Les 
sol·licituds s’hauran de presentar en forma, temps i amb la documentació que es 
determini en les respectives convocatòries, seguint el model que s’annexarà i aprovarà 
en cada convocatòria. 
 
La sol·licitud haurà de fer-se de forma telemàtica, a través del mitjà que s’estableixi en la 
convocatòria de cada modalitat i haurà d’anar acompanyada de la documentació que 
s’indiqui en aquesta. 
 
D’acord amb l’entrada en vigor de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment 
administratiu comú de les administracions públiques, obliga totes les persones 
jurídiques, entitats sense personalitat jurídica i òrgans col·legiats, a relacionar-se amb 
les administracions públiques per mitjans electrònics i, per tant, els obliga a disposar 
necessàriament d’un certificat electrònic que representi l’organització. 
 
Si la documentació presentada és incorrecta o incompleta, es requerirà el sol·licitant 
perquè l’esmeni en el termini de deu dies hàbils, amb l’advertiment que de no fer-ho es 
tindrà per desistida la seva sol·licitud, prèvia resolució dictada a l’efecte. 
 
Es podran obrir posteriors convocatòries supeditades a la disponibilitat de crèdit després 
de la primera convocatòria, o a que s’habilités nou crèdit. 
 



 

 

 
 

El termini de presentació de sol·licituds es determinarà en la corresponent convocatòria 
de cada modalitat. 
 
Les subvencions atorgades tindran caràcter discrecional, voluntària i eventual i no 
generaran cap dret d’obtenció d'altres subvencions en anys posteriors, no podent-se 
al·legar com a precedent. 
 
Amb la presentació de la sol·licitud, s’entendrà implícita l’acceptació d’aquestes bases 
reguladores i de la resta de normativa que resulti d’aplicació. 
 
El termini màxim per a resoldre i notificar les sol·licituds presentades es determinarà en 
la convocatòria de cada modalitat. 
 
6. Procediment de concessió 
 
El procediment de concessió de les subvencions previstes en aquestes bases es 
tramitarà en règim de concurrència competitiva. Es realitzarà convocatòria pública a la 
qual podran presentar-se els centres educatius de segon cicle d’educació infantil, 
primària i secundària obligatòria que compleixin els requisits que s’exigeixen, en la 
forma i en el lloc que s’hi determinaran. La convocatòria es publicarà a la seu electrònica 
de l’Ajuntament i al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona. Aquesta darrera 
publicitat s’efectuarà a través de la Base de Dades Nacional de Subvencions. 
 
7. Òrgans competents per a la instrucció, ordenació, convocatòria, avaluació i 
atorgament de les subvencions 
 
L’òrgan responsable de la instrucció del procediment per a l’atorgament de subvencions 
previstes en aquestes bases serà el Servei d’Educació de l’Institut Municipal d’Educació 
i Treball (IMET) de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. 
 
La convocatòria de les subvencions correspondrà a la Junta de Govern Local. 
 
La proposta de concessió de les subvencions serà elaborada per una comissió 
avaluadora constituïda per les persones que es designaran en la convocatòria de cada 
modalitat. 
 
Aquesta comissió avaluadora emetrà una proposta de resolució de concessió i/o 
denegació. 
 
La proposta de resolució que elabori la comissió avaluadora se sotmetrà a consideració 
de la Junta de Govern Local que serà qui resoldrà la convocatòria. 
 
El termini màxim per a resoldre i notificar les sol·licituds presentades es determinarà en 
la convocatòria de cada modalitat. 
 
Un cop acordada la concessió de les subvencions, aquestes seran notificades als 
interessats en un termini màxim de 10 dies des de la data d’aprovació de la resolució, 
d’acord amb allò previst a l’article 40 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment 
administratiu comú de les administracions públiques. 



 

 

 
 

 
La manca de resolució dins el termini indicat en cada convocatòria tindrà efectes 
desestimatoris. 
 
La convocatòria es podrà declarar deserta o no esgotar l’import total previst a la partida 
si els sol·licitants no compleixen les condicions previstes en aquestes bases i en els 
criteris de cada convocatòria. 
 
8. Acceptació de la subvenció 
 
Un cop rebuda la comunicació, si en el mínim d’un mes no es manifesta el contrari, 
aquesta s’entendrà acceptada. 
 
9. Import de les subvencions i criteris de valoració 
 
Es determinarà a les corresponents convocatòries de cada modalitat l’import o quantia, 
així com els criteris de valoració i ponderació. L’import subvencionat no podrà 
ultrapassar el cost d’allò subvencionat ni podrà ser superior al percentatge sobre la 
partida establerta en cada convocatòria. 
 
Com a criteris bàsics de valoració s’estableixen els següents: 
 
a) Modalitat Ajuts a l’escolaritat, igualtat d’oportunitats 

 
La dotació pressupostària d’aquesta modalitat es distribuirà per categories: 

1. centres públics d’educació infantil i primària 
2. centres públics de secundària 
3. centres privats concertats 

establint-se un percentatge del total de la partida en funció del volum d’alumnat 
nee B existent en cada categoria en relació al total de la ciutat, a inici del període 
d’execució indicat en cada convocatòria. 
 
Els criteris d’atorgament es basaran en el repartiment proporcional al nombre 
d’alumnat amb necessitats educatives específiques derivades de situacions 
socioeconòmiques i socioculturals desafavorides de cada centre (alumnat tipus B), 
prenent com a referència les dades de les que disposa l’OME (Oficina municipal 
d’Escolarització) a mes de setembre de l’any de la convocatòria. Així, es donarà la 
següent puntuació: 
 
− Per cada alumne nee B – 1 punt 

 
L’import de cada subvenció dependrà de la puntuació obtinguda, de la suma de les 
puntuacions atorgades a totes les sol·licituds valorades i del crèdit pressupostari 
màxim corresponent a cada categoria i determinat en cada convocatòria, aplicant 
la següent fórmula: 
 
 
 
 



 

 

 
 

 
S =  Subvenció a atorgar a la sol·licitud. S’arrodonirà eliminant decimals. 
P =  Puntuació atorgada a la sol·licitud. 
∑p =  Suma de les puntuacions atorgades a totes les sol·licituds valorades. 
I =  Crèdit pressupostari màxim corresponent a la convocatòria i a cada 

categoria. 
 
L’import de la subvenció individual no podrà superar l’import sol·licitat pels centres 
educatius. En el cas que l’import sol·licitat per un centre educatiu sigui menor al de la 
subvenció a atorgar, d’acord amb el repartiment anteriorment descrit, es podrà 
distribuir entre la resta de centres sense que en cap cas superi l’import sol·licitat. 

 
b) Modalitat Desplaçaments dins del nucli urbà per a sortides programades dins del 

PAE (programa d’animació educativa) i/o proposades per l’Ajuntament de Vilanova i 
la Geltrú i/o l’Institut Municipal d’Educació i Treball. 
 
Criteris de valoració: 

 Distància entre el centre 
educatiu i l’activitat 

  Puntuació 

o Ed. Infantil 2n cicle i primària. Centres 
amb USEE 

≥ 2,0  km 100 punts 

o Ed. Infantil 2n cicle i primària ≥ 2,0 fins a 3,0 km 75 punts 

≥ 3,0 km 100 punts 

o Alumnat ESO. Centres secundària amb 
USEE 

≥ 2,5  km 100 punts 

o Alumnat ESO ≥ 3,0 km 75 punts 
 
Totes les sol·licituds que compleixin amb aquests paràmetres de distàncies seran 
admeses.  
 
Es calcularà la distància del centre per a cada activitat demanada. 
 
La puntuació final serà el resultat de la mitjana obtinguda en totes les activitats. 
 
En tots els supòsits, l’import atorgat en cap cas podrà superar l’import sol·licitat pels 
centres educatius ni el percentatge màxim de la partida que pugui establir la 
convocatòria. 
 
Es podrà establir un màxim de sortides subvencionables en funció de la partida 
pressupostària establerta en cada convocatòria. 
 
La determinació de l’import assignat a cada subvenció, serà el resultat de repartir el 
crèdit existent proporcionalment al càlcul amb les següents variants:  
 
•  El resultat de la valoració de les sol·licituds efectuada per l’òrgan col·legiat 

corresponent.  



 

 

 
 

•  Import sol·licitat.  
•  L’import de la partida. 
 
Quan la suma total de les quantitats sol·licitades pels centres educatius no superi 
l’import de la partida pressupostària, es podrà subvencionar el total de la quantitat 
demanada individualment. 

 
10. Despeses subvencionables 
 
Seran despeses subvencionables les que responguin a l’objecte de cadascuna de les 
modalitats de subvenció regulades en aquestes bases i especificades en la 
convocatòria, que s’executin en el període que es determini a les respectives 
convocatòries. 
 
11. Seguiment i control 
 
L’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú i l’IMET es reserva la facultat de comprovar el 
bon ús dels atorgaments i que s’han destinat a la finalitat establerta en la 
convocatòria de cada modalitat,  arbitrant amb aquesta finalitat, els mecanismes que 
consideri més adients. 
 
12. Termini i forma de justificació  

  
Els beneficiaris hauran de presentar la justificació de forma telemàtica, a través del 
mitjà que s’estableixi en la convocatòria de cada modalitat, en model normalitzat i 
acompanyat de la  documentació que s’indiqui en aquesta. 

 
L’entrada en vigor de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú 
de les administracions públiques, obliga a totes les persones jurídiques, entitats sense 
personalitat jurídica i òrgans col·legiats, a relacionar-se amb les administracions 
públiques per mitjans electrònics i, per tant, els obliga a disposar necessàriament d’un 
certificat electrònic que representi l’organització. 
 
Si la documentació justificativa presentada és incorrecta o incompleta, s’atorgarà un 
termini de 15 dies per a la seva esmena. Examinada la documentació justificativa, amb 
les comprovacions que s’efectuïn, es podrà reduir la subvenció en cas que no s’acreditin 
els elements que s’han tingut en compte a la concessió. 
 
Si el cost de l’actuació resulta superior al previst a la subvenció atorgada, aquesta serà 
igual a l’import justificat. 
En el cas que la despesa justificada sigui inferior a l’atorgada, la subvenció serà igual a 
l’import justificat. 
 
La manca de justificació produirà l’obligació de retornar les quanties no justificades. 
 
Les subvencions atorgades s’hauran de justificar com a màxim el 30 de juny de 
l’exercici següent al de la convocatòria i hauran d’anar acompanyades de la 
documentació justificativa següent: 
 



 

 

 
 

a) Modalitat Ajuts a l’escolaritat, igualtat d’oportunitats: 

− Sol·licitud de pagament de l’import justificat, d’acord amb el formulari normalitzat.  
− Certificat del consell escolar de centre, amb el vistiplau del president/a i l’acord 

pres en l’assignació dels ajuts, indicant l’import total assignat i que haurà de ser 
igual o superior a l’atorgat. 

− Llistat on haurà de constar el concepte, el nom dels beneficiaris (inicials de nom i 
dels cognoms), el curs de l’alumne, la quantitat atorgada i l’aportació econòmica 
de la família. 

− Declaració responsable signada pel pare/mare o tutor legal conformes és 
coneixedor que l’import concedit per l’activitat subvencionada es farà efectiva al 
centre docent. 

 
b) Modalitat Desplaçaments dins del nucli urbà per a sortides programades dins del 

PAE (programa d’animació educativa) i/o proposades per l’Ajuntament de Vilanova i 
la Geltrú i/o l’Institut Municipal d’Educació i Treball: 

− Sol·licitud de pagament de l’import justificat, d’acord amb el formulari normalitzat. 
− Memòria d’activitats: detall de les activitats que han precisat de despesa de 

transport per al concepte de la convocatòria i els cursos que han utilitzat el 
desplaçament, d’acord amb el formulari normalitzat. 

− Factures o documents de valor probatoris de les despeses efectuades amb motiu 
de l’activitat objecte de la subvenció, per un import mínim de la subvenció 
concedida. 

 
13. Forma de pagament 
 
L’import de la subvenció de cada modalitat s’abonarà de la manera següent: 
 
a) Modalitat Ajuts a l’escolaritat, igualtat d’oportunitats. 

Un pagament avançat del 80% de l’import atorgat: un cop redactada la resolució i 
aprovada per la Junta de Govern Local. 
El 20% restant es transferirà prèvia justificació de la totalitat de l’ajut. 

 
b) Modalitat Desplaçaments dins del nucli urbà per a sortides programades dins del 

PAE (programa d’animació educativa) i/o proposades per l’Ajuntament de Vilanova i 
la Geltrú i/o l’Institut Municipal d’Educació i Treball. 

Un pagament avançat del 60% de l’import atorgat: un cop redactada la resolució i 
aprovada per la Junta de Govern Local. 
El 40% restant es transferirà prèvia justificació de la totalitat de l’ajut. 

 
Els pagaments avançats es faran efectius sempre i quan el sol·licitant ho hagi fet 
constar en la sol·licitud de subvenció. 
 
14. Modificació de destinació 
 
Si per causes motivades el centre docent sol·licita un canvi de destinació en l’objecte 
de l’atorgament, caldrà que presenti sol·licitud acompanyada d’un informe motivat i 



 

 

 
 

l’aprovació del Consell Escolar de centre. 
 
15. Compatibilitat amb altres subvencions 
 
Les subvencions atorgades en el marc de cada modalitat seran compatibles amb 
qualsevol altra concedida per altres administracions, ens públics o privats sense que 
puguin superar el cost total de l’activitat subvencionada. Si se supera aquest cost, 
s’exigirà la devolució de l’excés en la part proporcional. 

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

Vots a favor: CiU (4), ERC (4), PSC (5), CUP (5), PP (1) i Sra. 
Carmen Reina, regidora no adscrita = 20 vots 

Abstencions: SOM VNG (2), Sra. Ariadna Llorens i Sr. Francisco 
Álvarez, regidors no adscrits = 4 vots 

 
 

COMISSIÓ INFORMATIVA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA, OCUPACIÓ I INNOVACIÓ 
 
 

 22. IMET. ADHESIÓ AL PROGRAMA TIMOL I APROVACIÓ DELS 
ACORDS I COMPROMISOS. (Exp. 552/2018-eAJT)  

 
En aquest punt hi ha la intervenció pública de la Sra. MARGARIDA SAIZ LLORET, en 
representació de l'ASSOCIACIÓ DE PERSONES AMB DISCAPACITAT DEL GARRAF. 
 
 
Antecedents de fet 
 
Atès que l’IMET gestiona el programa TIMOL (Treball Inclusiu al Mercat Ordinari Laboral). 
 
Atès que actualment sis ajuntaments de la comarca estan implicats en aquest projecte. 
 
Atesa la voluntat política de tots els ajuntaments de la comarca per reforçar el seu 
compromís amb la continuació, desenvolupament i enfortiment d’aquest projecte. 
 
Atesos els compromisos polítics adoptats pels diferents ajuntaments en la línia abans 
esmentada. 
 
Fonaments de dret 
 
Articles 47 a 53 de la Llei 40/2015. 
 
Articles 108 a 112 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment 
administratiu de les administracions públiques de Catalunya. 
 



 

 

 
 

Article 57 de la Llei de bases de règim local, i 150 i 191 de la Llei municipal i de règim 
local de Catalunya. 
Articles 303 a 311 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament 
d’obres, activitats i serveis dels ens locals, en la mesura que no contradigui la 
normativa anterior. 
 
Per tot això aquest Ple de l'Ajuntament aprova el següent  
 

ACORD: 
 
"PRIMER. Aprovar l’adhesió al programa TIMOL i els acords i compromisos, de 
conformitat amb els documents adjunts a l'annex. 
 
SEGON. Notificar el present acord al Consell Comarcal del Garraf i a la resta 
d’Ajuntaments de la comarca." 
 
 

ANNEX 
 
PROPOSTA D'ACORD i ADHESIÓ AL PROGRAMA TIMOL (inclusió a l'empresa 
ordinària de persones amb discapacitat intel·lectual)  DEL CONSELL COMARCAL 
DEL GARRAF, L'INSTITUT MUNICIPAL D'EDUCACIÓ I TREBALL de l'AJUNTAMENT 
DE VILANOVA I LA GELTRÚ I ELS AJUNTAMENTS DE CANYELLES, CUBELLES, 
OLIVELLA, SANT PERE DE RIBES, SITGES I VILANOVA I LA GELTRÚ   

 
A Vilanova i la Geltrú, el dia ----------------------------- 
 

REUNITS 
 

D’una part, la Il·lma. Sra. M. Glòria García i Prieto, com a presidenta del Consell Comarcal del 
Garraf (en endavant CCG), en ús de les atribucions previstes al Decret legislatiu 4/2003, de 4 
de novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de l’organització comarcal de 
Catalunya, assistit de la Sra. Maria Isabel García Giménez, en qualitat de secretària del CCG, 
que dóna fe de l’acte.   
 
De l'altra part, i en virtut de les facultats que els atorga l’article 53.1.a) del Decret legislatiu 
2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de 
Catalunya, i d’acord amb el Decret 15/2005, de 18 d’abril de 2005,  
 
la Il·lma. Sra. Neus Lloveras i Massana, alcaldessa de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, 
també com a presidenta de l’Institut Municipal d’Educació i Treball (en endavant IMET), i 
assistida pel secretari Sr. Marcel·lí Pons Duat. 
 
la Il·lma. Sra. Rosa Huguet Sugranyes, alcaldessa de l’Ajuntament de Canyelles, assistida pel 
secretari, Sr. Antoni Alsina i Simal.  
 
la Il·lma. Sra. Rosa Fonoll i Ventura, alcaldessa de l’Ajuntament de Cubelles, assistida per la 
secretària, Sra. Carme López-Feliu i Font. 
 
la Il·lma. Sra. Marta Verdejo Sánchez, alcaldessa de l’Ajuntament d’Olivella, assistida pel 



 

 

 
 

secretari–interventor acumulat, Sr. Ignacio Aragonés Seijó. 
 
la Il·lma. Sra. Abigail Garrido Tinta, alcaldessa de l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes, 
assistida pel secretari, Sr. Santiago Blanco Serrano. 
 
l’Il·lm. Sr. Miquel Forns i Fusté, alcalde de l’Ajuntament de Sitges, assistit pel secretari, Sr. 
Joan Manel Ferrera Izquierdo. 

 
Cadascú en nom i representació de les entitats respectivament esmentades, i reconeixent-se 
mútuament la capacitat legal suficient per a aquest acte,  
 
ANTECEDENTS 
 
El Garraf és una comarca especialment sensibilitzada en la inclusió social de les persones amb 
discapacitat. Una comarca que ha estat repetidament pionera en la inclusió escolar dels 
alumnes amb discapacitat des que l’any 1983 el Departament d’Educació de la Generalitat de 
Catalunya va promulgar l’Ordre que la designava com a comarca pilot d’integració en centres 
d’ensenyament ordinari dels alumnes amb tot tipus de discapacitat i grau d’afectació. El CEIP 
El Margalló va obrir pas i després moltes altres escoles s’hi van sumar. 

 
En aquest context no és casual que a Catalunya el primer institut d’ensenyament ordinari que 
el Departament d’Educació va designar, al 2002, per escolaritzar alumnes amb discapacitat 
amb grau d’afectació greu i permanent fos a Vilanova i la Geltrú. 
 
És al 2004 quan es crea el Col·lectiu de Pares i Mares del Garraf per una Empresa Inclusiva en 
constatar que a la comarca no existia cap servei d’inserció laboral de les persones amb 
discapacitat intel·lectual en el mercat ordinari de treball. És també en aquest moment quan, 
per coherència amb la trajectòria feta, i comptant amb la complicitat de la Plataforma 
Ciutadana per una Escola Inclusiva al Garraf, es planteja la necessitat de posar en marxa a la 
comarca un servei amb aquesta finalitat.  

La intenció era dotar d’un servei d’inserció laboral de persones amb discapacitat intel·lectual, 
quan a l’any 2006 finalitzessin l’escolarització obligatòria amb currículum adaptat, la primera 
promoció d’aquest alumnat. Aquests alumnes tenien discapacitat amb grau d’afectació greu i 
permanent i havien estat escolaritzats en un institut ordinari. 

El Consell Comarcal del Garraf és l’espai de trobada periòdica de tots els ajuntaments. Des 
d’allà es constata la confluència de voluntats de tots els ajuntaments per donar resposta a 
aquesta necessitat i es fa l’encàrrec al CFO La Paperera (actualment IMET) que estudiï quines 
possibilitats hi ha de construir un projecte laboral inclusiu, que el dissenyi, en busqui les 
possibilitats de finançament i gestioni el projecte. 

El primer trimestre del 2006 es construeix el projecte. Se’l bateja amb el nom de TIMOL 
(Treball Inclusiu al Mercat Ordinari Laboral). Es presenta sol·licitud de subvenció pel TIMOL 
sota l’ordre TRI/617/2006 del Marc de subvenció del Departament de Treball i Indústria de la 
Generalitat de Catalunya.  Es signa l’acceptació de la subvenció per al finançament del servei 
entre juny de 2006 i febrer de 2007. 

Mitjançant acord de tots els ajuntaments de la comarca del Garraf en el Consell d’Alcaldes del 
Consell Comarcal del Garraf s’aprova la constitució del Plenari del Timol perquè pugui iniciar el 



 

 

 
 

seu desenvolupament. El Plenari està format per: 

o Ajuntament de Canyelles 

o Ajuntament de Cubelles 

o Ajuntament d’Olivella 

o Ajuntament de Sant Pere de Ribes 

o Ajuntament de Sitges 

o Ajuntament de Vilanova i la Geltrú 

o Consell Comarcal del Garraf 

o Mancomunitat de Minusvàlids Psíquics de la Comarca del Garraf, TEGAR 

o Plataforma Ciutadana per una Escola Inclusiva 

o Col·lectiu de Pares i Mares del Garraf per una Empresa Inclusiva (actual 
Plataforma Ciutadana del Garraf per una Empresa Inclusiva) 

o Associació d’Empresaris del Penedès i Garraf ADEPG (actualment FEPG) 

o CFO La Paperera (actualment IMET) 

o I a 2016 s’hi afegeix el Centre de Salut Mental del Garraf i l’Associació SOS 
Capacitat. 

S’acorda en aquest primer plenari, que els ajuntaments finançaran la part del servei que no es 
cobreixi mitjançant la subvenció de la Generalitat de Catalunya. Les aportacions econòmiques 
de tots els ajuntaments de la comarca del Garraf s’acorda que es vehiculin a través de la 
Mancomunitat de Minusvàlids Psíquics de la Comarca del Garraf. 

En data 16 d’octubre de 2006 es signa un conveni entre la Mancomunitat per a l'Atenció i 
Assistència dels Minusvàlids Psíquics de la comarca del Garraf i el CFO La Paperera per 
vehicular la participació dels Ajuntaments de la comarca al TIMOL. 

En data 18 d’octubre de 2006 es signa un conveni de col·laboració entre l’ADEPG –Associació 
d’Empresariat del Penedès Garraf- i el CFO La Paperera pel TIMOL. 

Al setembre de 2006 comencen les accions per trobar les persones participants i iniciar a 
l’octubre les accions pròpiament del servei.  

D’ençà el 2006 el Programa TIMOL s’ha desenvolupat com a servei que té com a propòsit la 
inclusió a l’empresa ordinària de persones amb discapacitat intel·lectual, mitjançant la 
metodologia de treball amb suport. 
  
Per una banda, la persona realitza un itinerari de preparació i orientació per poder treballar en 
allò que més s’ajusta al seu perfil, tenint en compte els seus interessos i les seves 
competències. Aquest suport serà més o menys intens depenent de les característiques 
individuals.  
  
Per l’altra, es treballa també amb l’empresa, que rep assessorament, se li presenta el/la 



 

 

 
 

candidat/a més idoni/ònia, se’ls dóna suport durant un període de pràctiques on la persona és 
acompanyada per una preparadora laboral, si es valora necessari. Un cop es comprova que 
funciona, que hi ha encaix, l’empresa contracta i es continua fent un seguiment durant tota la 
relació laboral.  
 
Quan aquesta relació laboral s’interromp i el treballador o treballadora amb discapacitat 
intel·lectual es queda a l’atur, o bé desitja un canvi de feina, el TIMOL busca de nou 
alternatives adients i acompanya la persona amb discapacitat intel·lectual en aquesta etapa de 
transició. 
 
El Programa TIMOL s’ha desenvolupat sota els següents paràmetres: 
  
� L’IMET n’ha fet la gestió i execució conjuntament amb la planificació i línies de direcció 

que marcaven els ajuntaments a través del seu Plenari. En els seus inicis i actualment, 
els sis ajuntaments de la comarca del Garraf estan implicats en el TIMOL, però 
no sempre ha estat així. Degut a la crisi econòmica, el 2012 es desvinculen del Timol dos 
ajuntaments. Aquest fet fa trontollar el programa, ja que repercuteix en la quantitat de 
persones que es poden atendre i va augmentant la llista d’espera. Actualment, des de 
juliol de 2016 hi torna a haver la voluntat de tots els ajuntaments de la comarca de 
participar del Timol, i s’han recuperat els ritmes d’incorporació al programa de noves 
persones participants i empreses. 

� Cal subratllar que en tota la Comarca del Garraf el Programa TIMOL és l’únic servei 
existent (de titularitat pública o privada) d’inserció laboral de persones amb discapacitat 
intel·lectual al mercat ordinari laboral. 

� Amb funcionament ininterromput en el temps, durant els 12 mesos de l’any i 
independentment dels períodes que contemplen els marcs de subvenció de la Generalitat 
de Catalunya. Els Ajuntaments han permès, amb les seves aportacions econòmiques 
complementàries, el funcionament ininterromput durant tot l’any i des del 2006. 

� Des dels seus inicis fins a data d’avui han passat 259 persones en assessorament, 114 han 
desenvolupat itineraris d’inserció, i s’han aconseguit 74 contractes. Actualment hi ha 60 
persones en alta i 31 contractades. Aquests resultats mostren l’eficàcia i qualitat de 
treball del Programa. 

� La prioritat del Plenari del Programa TIMOL és continuar treballant amb estàndards de 
qualitat i possibilitar l’accés al Programa de les persones amb discapacitat 
intel·lectual que vulguin  accedir al mercat ordinari de treball.  

En data 7 d'abril de 2017 el Consell d’Alcaldies va rebre els representants de la Plataforma 
Ciutadana del Garraf per una Empresa Inclusiva i els alcaldes i alcaldesses van manifestar de 
manera unànime la voluntat de treballar conjuntament el Programa TIMOL, atès que els 
objectius del Programa i els programes municipals d’inserció i ocupabilitat coincideixen. 

 
DESCRIPCIÓ de l’acord marc  

 
Objecte  
 
El Programa TIMOL és un servei que té com a propòsit la inclusió a l’empresa ordinària de 
persones amb discapacitat intel·lectual, amb independència del seu grau d’afectació, 
mitjançant la metodologia de treball amb suport.  
 



 

 

 
 

L’objecte d’aquesta Proposta d’Acord és consolidar la implicació de tots els ajuntaments de la 
comarca del Garraf en el Programa TIMOL per poder seguir desenvolupant la seva tasca amb 
els valors i els estàndards de qualitat actuals. 
 
Objectius  
 
� La inclusió social de les persones amb discapacitat és un objectiu que aglutina i mobilitza 

persones, entitats cíviques i institucions en l’àmbit comarcal que han aconseguit crear una 
corrent d’opinió totalment favorable i sensibilitzada al respecte a la nostra comarca. Dos 
indicadors ben clars il·lustren aquesta afirmació: 

 
- La vitalitat i capacitat de mobilització demostrada pel Col·lectiu de Pares i Mares del 

Garraf per una Empresa Inclusiva (actual Plataforma Ciutadana del Garraf per una 
Empresa Inclusiva) i de la Plataforma Ciutadana per una Escola Inclusiva al Garraf; i 
SOS Capacitat en totes les accions i activitats que realitzen. 

 
- El recolzament unànime al TIMOL per part dels sis ajuntaments de la comarca i del 

Consell Comarcal del Garraf, a més de les entitats esmentades i de l’Associació 
d’Empresaris del Garraf, Baix i Alt Penedès (ADEPG), actualment el FEGP – Federació 
d’Empresariat del Gran Penedès. 

 
� Donar suport a la formació post obligatòria per a la inclusió a l'empresa ordinària a la 

comarca que doni una continuïtat lògica i coherent al treball que pares, mares, professorat 
i administracions havien vingut desenvolupant al llarg d'aquests últims anys. 
 

� Inserció de persones amb discapacitat intel·lectual en l'àmbit laboral ordinari mitjançant la 
modalitat de TREBALL AMB SUPORT, que arbitra el suport necessari i l'ús de recursos i 
estratègies adequades, dins i fora de l'entorn laboral, per aconseguir la plena integració de 
la persona treballadora al seu lloc de treball.  
 

� Propiciar que la comarca compti amb experiències laborals inclusives en empreses del 
nostre territori. 

 
Acords i compromisos 
 
D’acord amb els antecedents exposats i així mateix els objectius, hom deixa constància que 
tots els ajuntaments de la comarca del Garraf i el Consell Comarcal del Garraf manifesten la 
voluntat i el compromís de: 
 

� Fer del TIMOL un servei d’àmbit comarcal consolidat i estable.  

� Acordar en tots els plenaris dels ajuntaments i del Consell Comarcal del Garraf el 
recolzament i l’adhesió al Programa TIMOL. Així mateix, la voluntat de realitzar els convenis 
pertinents amb participació de totes les institucions per al  desenvolupament anual del 
Programa TIMOL a la comarca. 

� Encarregar a l’IMET que sigui el representant de la sol·licitud de subvenció a la Generalitat 
de Catalunya i que coordini tots els aspectes tècnics, administratius i econòmics de la 
mateixa amb la finalitat que respongui als objectius de totes les parts implicades. També se 
li encarrega el desenvolupament de tot el procediment de gestió, coordinació global i 
seguiment del Programa. L’IMET serà l’encarregat de convocar les reunions tècniques així 



 

 

 
 

com els Plenaris. 

� Millorar, de comú acord, les llistes de persones susceptibles a ser protagonistes del TIMOL  
i adoptar les mesures de planificació, o altres que siguin necessàries, per evitar llistes 
d’espera 

� Donar visibilitat a les empreses quan es realitza una contractació: publicació de la notícia a 
la pàgina web dels municipis, als mitjans de comunicació i fer-los partícips del 
reconeixement a les empreses inclusives del Garraf.  

� Els ajuntaments i el Consell Comarcal del Garraf també faran aportacions econòmiques per 
desenvolupar el Programa amb garanties (d’acord amb els convenis puntuals) i designaran 
un representant polític al Plenari i un representant tècnic a la Comissió tècnica. 

� Aprovar en els plenaris el document “Acord amb relació al Programa TIMOL entre el Consell 
Comarcal del Garraf, l’IMET i tots els ajuntaments de la comarca del Garraf” 

 
Il·lma. Sra. M. Glòria García i Prieto                    Sra. Maria Isabel García Giménez 
Presidenta Consell Comarcal del Garraf          Secretària del Consell Comarcal  
                                                                            del Garraf  
 
  
Il·lma. Sra. Neus Lloveras i Massana                    Sr. Marcel·lí Pons Duat 

  Alcaldessa Ajuntament de Vilanova i la Geltrú            Secretari Ajuntament de Vilanova 
  i Presidenta de l'Institut Municipal                             i la Geltrú i de l’IMET 
  d’Educació i Treball     

 
 
Il·lma. Sra. Rosa Huguet Sugranyes                    Sr. Antoni Alsina Simal  
Alcaldessa Ajuntament de Canyelles                    Secretari Ajuntament de Canyelles 
 
        
Il·lma. Sra. Rosa Fonoll i Ventura          Sra. Carme López-Feliu i Font 
Alcaldessa Ajuntament de Cubelles          Secretària Ajuntament Cubelles 
 
 
Il·lma. Sra. Marta Verdejo Sánchez                    Sr. Ignacio Aragonés Seijó 
Alcaldessa Ajuntament d'Olivella          Secretari Ajuntament d'Olivella 
 
 
Il·lma. Sra. Abigail Garrido Tinta          Sr. Santiago Blanco Serrano 
Alcaldessa Ajuntament Sant Pere de Ribes         Secretari Ajuntament Sant Pere de Ribes
  
 
Il·lm. Sr. Miquel Forns i Fusté                     Sr. Joan Manel Ferrera Izquierdo 
Alcalde Ajuntament de Sitges                     Secretari Ajuntament de Sitges 
 

 
 



 

 

 
 

Es vota la proposta, la qual s'aprova per unanimitat dels presents, amb un total de 24 
vots a favor (4 de CiU, 4 d'ERC, 5 del PSC, 5 de la CUP, 2 de SOM VNG, 1 del PP, i 
els vots de la Sra. Carmen Reina, Sra. Ariadna Llorens i Sr. Francisco Álvarez, 
regidors no adscrits). 

 
 
 

COMISSIÓ INFORMATIVA DE TERRITORI I ESPAI URBÀ 
 
 

  23. MOBILITAT. APROVAR LA LIQUIDACIÓ DEL SERVEI DE BUS URBÀ 
DE L’ANY 2017 I EL PRESSUPOST PER AL 2018 (LÍNIES L1 I L2) 
PRESTAT PER L'EMPRESA CONCESSIONÀRIA TRANSPORTS 
CIUTAT COMTAL, SA.  (Exp. 530/2018-SVI) 

 
Relació de fets 
 
i. La Junta de Govern Local de 14/03/2006 va adjudicar en règim de gestió 

interessada, el servei públic de transport col·lectiu urbà de viatgers a Vilanova i la 
Geltrú a l’empresa Transports Ciutat Comtal, SA, amb data d’inici del nou servei 
01/04/2006. L’adjudicació corresponia a la Variant 2 presentada per l’empresa. 

 
ii. En data 13/01/2014, el Ple de l’Ajuntament va aprovar la pròrroga del contracte 

administratiu amb l’empresa Transports Ciutat Comtal, SA, per un període d’un 
any.  

 
iii. En data 19/01/2015, el Ple de l’Ajuntament va ratificar l’acord de JGL de 

23/12/2015, on s’aprovava la pròrroga del contracte administratiu amb l’empresa 
Transports Ciutat Comtal, SA, per un període d’un any. 

 
iv. En data 7/03/2016, el Ple de l’Ajuntament va aprovar la pròrroga del contracte 

administratiu amb l’empresa Transports Ciutat Comtal, SA, per al servei de 
transport públic col·lectiu urbà de viatgers del municipi de Vilanova i la Geltrú 
exclusivament per a les línies L1 i L2 fins que aquest Ajuntament realitzi una 
nova adjudicació, segons està establert a la clàusula 38 del plec de clàusules 
administratives. A partir de l’1/04/2016, les línies L3 i L4 s’incorporen en 
concessions de transport públic interurbà. 

 
v. L’operador ha presentat el 25/04/2018 i amb número de registre d’entrada 

2018014611, que s’adjunta, una proposta de liquidació definitiva de l’any 2017. 
La proposta conté: 

 
1. Dades del 2017 relatives al resum anual de quilòmetres i hores. 
2. Dades del 2017 relatives als ingressos i viatgers. 
3. Dades del 2017 dels ingressos extraordinaris per publicitat. 
4. Detall del calendari, hores i quilòmetres del 2017. 
5. Resum dades de l’ISC del 2017. 
6. Compromís de viatgers del 2017. 



 

 

 
 

7. Índex actualització 2017-2018. 
8. Tancament 2017. 
9. Previsió hores i quilòmetres 2018. Pressupost 2018. 
10. Liquidació 2017. 
11. Liquidacions Logista 2017 i factures justificants d'ingressos i despeses. 

 
vi. D’acord amb el que estableix l’art. 162 del TRLLCAP, l’actualització de preus en 

els contractes de gestió de serveis públics es regeix per les prescripcions del 
plec de clàusules administratives del contracte. 

 
vii. A partir del gener del 2006, el contracte es revisarà anualment, tal i com estableix 

la clàusula 35 del plec de clàusules administratives, i d’acord amb els criteris 
recollits en el plec de clàusules econòmiques. 

 
viii. D’acord amb la clàusula 30.2a), l’Ajuntament té el deure de satisfer al contractista 

les prestacions econòmiques en la quantia i els terminis resultants del plec 
administratiu i de la seva proposició econòmica i la seva revisió. 

 
En global, els costos de tancament 2017 proposats per l’operador són inferiors als 
previstos inicialment, essent la causa principal les menors despeses a justificar i una 
petita reducció en els costos d’operació relacionats amb el bitlletatge, ambdós 
repercuteixen amb una reducció del benefici industrial. Aquests costos (C) suposen la 
quantitat de 1.180.338,23 €.  
 
Els ingressos del servei (I), han estat de 321.811,37 €. L’operador no percebrà  
incentius vist que no s’ha pogut mesurar l’incentiu de qualitat del servei ni tampoc el 
valor del compromís de viatgers. 
 
Atès l’informe tècnic favorable del tècnic del Servei de Mobilitat. 
 
Fonaments de dret 
 
D’acord amb les competències previstes en el Text refós de la Llei municipal de règim 
local de Catalunya, aquest Ple de l'Ajuntament aprova el següent  
 

ACORD: 
 
"PRIMER. APROVAR la liquidació del cost del servei públic de transport col·lectiu 
urbà de viatgers (línies L1 i L2) corresponent a l’exercici de l’any 2017 (període de l’1 
de gener al 31 de desembre de 2017), prestat per l’empresa concessionària 
TRANSPORTS CIUTAT COMTAL, SA (TCC, SA), amb NIF A59736686, per l’import 
de 119.886,17 €, amb càrrec a la partida 54.4411.47900 Transferències empreses de 
transport. 
 
L’import de la liquidació del cost d’aquest servei públic s’obté de la següent fórmula 
del plec de condicions: 
 
S = (C – I) ± G = (1.180.338,23 € - 328.944,29 €) + 3.566,46 € = 854.960,40 € 
 



 

 

 
 

L’import dels pagaments a compte aprovats de l’any 2017 és de 735.074,23 € 
 
S – 735.074,23 € = 119.886,17 € 
 
Per tant, el cost de la subvenció a liquidar, corresponent a l’exercici de l’any 2017 
(període de l’1 de gener al 31 de desembre de 2017), és de: 119.886,17 € 
 
 
SEGON. APROVAR una actualització de la subvenció mensual amb caràcter 
d’aportació base de 56.997,36 € mensuals, a abonar a l’empresa concessionària 
TCC, SA a partir de l’1 de gener de 2018, i amb càrrec a la partida 54.4411.47900 
Transferències empreses de transport. 
 
Aquesta actualització es calcula en base al 80% de la liquidació del cost definitiu de 
l’exercici precedent: 80% de 854.960,40 €/12 = 56.997,36 € 
 
L’import total de l’actualització de la subvenció mensual per a l’any 2018 (període de 
l’1 de gener al 31 de desembre de 2018) és: 
 
56.997,36 € x 12 mesos = 683.968,32 € 
 
 
TERCER. APROVAR el pressupost anual per a l’any 2018: 
 

PRESSUPOST 2018 
 

COST DEL SERVEI   sense IVA 1.243.091,07 
€ 

COST DE COTXERES, MATERIAL MÒBIL I ALTRES EQUIPAMENTS 
(Cm)  

1.145,45 € 

Costos no revisables   

Amortització - finançament de la inversió en instal·lacions   

Amortització - finançament en material mòbil   

Amortització - finançament en altres equips i instal·lacions necessàries 1.145,45 € 

    

COST D'OPERACIÓ (Co) 1.102.575,28 € 

Costos revisables segon X (Clàusula 3)   

Total cost empresa personal de conducció-percepció 571.849,95 € 

Personal no directe (excloent personal de conducció-percepció taller) 41.451,78 € 

Costos revisables segon Y (Clàusula 3)   

Combustible 284.328,89 € 

Costos revisables segon M (Clàusula 3)   

Assegurances 34.627,24 € 

Costos revisables segon K (Clàusula 3)   

Pneumàtics 10.705,53 € 

Costos revisables segon Z (Clàusula 3)   



 

 

 
 

Vestuari del personal 2.996,39 € 

Manteniment i reparacions del material mòbil (incloent mà d'obra de taller) 74.009,12 € 

Bitlletatge i comercialització dels títols de transports 8.419,32 € 

Neteja de flota i instal·lacions 25.343,31 € 

Vigilància de cotxeres 1.671,63 € 

Estimació de despeses generals 4.960,50 € 

Lubricants i greixos 7.134,60 € 

Lloguer de cotxeres 20.608,46 € 

Serveis professionals exteriors 14.468,55 € 

    

ALTRES DESPESES A JUSTIFICAR 58.046,62 € 

Costos revisables segon Z (Clàusula 3)   

Repercussió càlcul anual ISC 7.407,01 € 

Audit extern mensual de les variables definitòries del servei 9.416,37 € 

Estudi de mobilitat residents (quinquennal) 0,00 € 

Estudi de mobilitat no residents (quinquennal) 0,00 € 

Trenet turístic 9.627,28 € 

Costos no revisables   

Repercussió elaboració Plec de condicions i execució Estudis Mobilitat 0,00 € 

Despeses de promoció i de control del servei (3% sobre Co) 31.595,96 € 

IVA no compensable de l'exercici 0,00 € 

Altres despeses derivades d'accions no previstes a l'exercici 0,00 € 

    

COST EN CONCEPTE DE BENEFICI EMPRESARIAL 81.323,71 € 

7,0 % sobre Cm+Co+Ca coma a BENEFICI EMPRESARIAL 81.323,71 € 

    

Cost total 1.243.091,07 € 

Km  totals 314.319,34 km 

Cost per Km 3,9549 €/km 

 
 
QUART. NOTIFICAR aquest acord a l’empresa concessionària del servei de 
transport col·lectiu urbà de viatgers, Transports Ciutat Comtal, SA." 
 
 
Es vota la proposta, la qual s'aprova amb el resultat següent: 
 

Vots a favor: CiU (4), ERC (4), PSC (5), CUP (5), PP (1), Sra. Carmen 
Reina i Sra. Ariadna Llorens, regidores no adscrites = 21 
vots 



 

 

 
 

Abstencions: SOM VNG (2) i Sr. Francisco Álvarez, regidor no adscrit 
= 3 vots 

 
 

24. MEDI AMBIENT. APROVACIÓ DE LA DISSOLUCIÓ DEL CONSORCI 
DELS COLLS I MIRALPEIX-COSTA DEL GARRAF I CESSIÓ GLOBAL 
D’ACTIUS I PASSIUS AL CONSELL COMARCAL DEL GARRAF. (Exp. 
48/2018-eSEC) 

 
Antecedents 
 
1. En data 22 de març de 2017, el Consell Rector del Consorci dels Colls i 

Miralpeix-Costa del Garraf, va aprovar iniciar els tràmits de dissolució de l’entitat i 
proposar al Consell Comarcal del Garraf i, en el seu cas, a NODE Garraf, que 
estudiessin la possibilitat d’assumir les funcions, activitats i recursos del 
Consorci, tot això en el marc del projecte comarcal definit en el document 
“Proposta de creació del Servei de Medi Ambient i Litoral.  Proposta d’ampliació 
dels objectius del Consorci dels Colls i Miralpeix-Costa del Garraf a tota la 
comarca (desembre 2016)”. 
 

2. Així mateix, el Consell Rector va aprovar la creació d’una Comissió liquidadora 
amb la finalitat d’elaborar un informe amb la relació d’actius i passius, així com 
els recursos actuals, i drets i obligacions de l’entitat objecte de cessió, i que el 9 
de març de 2018 va tenir entrada en el registre del Consorci l’escrit del Consell 
Comarcal del Garraf notificant la voluntat d’assumir les activitats i funcions que 
desenvolupa actualment el Consorci dels Colls i Miralpeix – Costa del Garraf. 
 

3. En data 21 de març de 2018, el Consell Rector del Consorci dels Colls i Miralpeix 
– Costa del Garraf va acordar la dissolució de l’ens supramunicipal i la cessió 
global d’actius i passius al Consell Comarcal del Garraf. 
 

4. Atès l’informe favorable a la dissolució emès pel cap de Medi Ambient. 
 

 
Fonaments de dret 
 
1. D’acord amb l’art. 22.2.b, i 47.2.g de la Llei de bases de règim local, i l’article 

114.3 del Text refós de la Llei municipal i de règim Local de Catalunya (Decret 
legislatiu 2/2003, de 28 d’abril). 
 

2. Articles 324.2,313.3 i 160 del  Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova 
el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals (ROAS). 
 

3. Article 127.5 de al Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic. 
 

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

ACORD: 



 

 

 
 

 
"PRIMER. Aprovar i ratificar la  dissolució del Consorci dels Colls i Miralpeix – Costa 
del Garraf i la cessió global dels actius i passius al Consell Comarcal del Garraf. 
 
SEGON. Publicar aquest acord durant el termini de 30 dies, al BOP, DOGC i Tauler 
d’Edictes de la corporació; entenent-se definitivament aprovat si durant el termini 
d’exposició al públic no es formula cap al·legació.  
 
TERCER. Proposar al Consell Comarcal del Garraf la creació d’una Oficina 
Comarcal d’Espais Naturals i Litoral com a espai de debat, reflexió i realització de 
projectes d’àmbit supramunicipal, territorial, i relacionat amb els espais naturals, tant 
terrestres com marítims. 
 
QUART. Notificar el present acord al Consorci dels Colls i Miralpeix-Costa del Garraf, 
al Consell Comarcal del Garraf, als Ajuntaments de Cubelles, Sant Pere de Ribes, 
Sitges i al Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya." 
 
 
L'aprovació d'aquest punt requereix majoria qualificada. 
 
Es vota la proposta, la qual s'aprova per unanimitat dels presents, amb un total de 24 
vots a favor (4 de CiU, 4 d'ERC, 5 del PSC, 5 de la CUP, 2 de SOM VNG, 1 del PP, i 
els vots de la Sra. Carmen Reina, Sra. Ariadna Llorens i Sr. Francisco Álvarez, 
regidors no adscrits). 

 
 
 

MOCIONS 
 

 
Es tracta en primer lloc la moció núm. 29 de l'ordre del dia, perquè hi ha prevista una 
intervenció pública. 

 
 

Grups Municipals de la CUP, SOM VNG, CiU i ERC 
 

29. MOCIÓ DE SOLIDARITAT AMB ELS "9 DE VILANOVA". (Exp. 52/2018-
eMOC) 

 
Intervé el Sr. KARIM AKBIH VERDAGUER, en representació de l'Associació Cultural 
ATENEU VILANOVÍ. 
 
El 21 de maig de 2014, coincidint amb la campanya electoral de les eleccions al 
Parlament Europeu, es va convocar un acte electoral del Partit Popular a l’edifici del 
Pòsit de Pescadors. A l’acte hi havia de participar el candidat Santiago Fisas; la 
presidenta dels populars a Catalunya, Alicia Sánchez Camacho i el ministre 
d’Economia Cristóbal Montoro. 
 



 

 

 
 

A les portes de l’equipament es va organitzar una concentració per evidenciar el 
desacord general amb les polítiques antisocials del govern estatal. Desenes de 
persones, utilitzant el lliure exercici de dret a manifestació, es van congregar al barri 
de mar. També hi van ser present alguns dels moviments socials de la ciutat. 
 
La concentració es va desenvolupar amb absoluta tranquil·litat fins que, en acabar 
l’acte, tal com descriuen els informes dels Mossos d’Esquadra, els mandataris 
populars van decidir trencar el protocol de seguretat establert i travessar el gruix de 
manifestants, un fet que va provocar moments de desconcert i de tensió, tot posant 
en risc la seguretat dels veïns i veïnes congregats. La reacció de les persones 
concentrades, en fer palès el seu enuig pel perill sobrevingut, va ser reprimida d’una 
manera desmesurada. 
 
La protesta va durar pocs minuts, però pot esdevenir molt cara per a nou veïns de la 
ciutat. Entre els dies 25 i 29 de juny tindrà lloc a l’Audiència de Barcelona el judici 
contra els “9 de Vilanova”, veïns de la ciutat que el dia 21 de maig eren presents en 
les immediacions de l’acte polític del Partit Popular. La Fiscalia i l’acusació particular, 
ostentada per un Policia local, demana per a tots ells penes que van entre els 4 i els 8 
anys de presó i indemnitzacions que sumen uns 10.000 €. Els joves vilanovins van 
ser acusats d’impedir la sortida de vehicles oficials del recinte del Pòsit de Pescadors, 
alteració de l’ordre públic, danys i atemptat a l’autoritat. 
 
Durant les últimes setmanes s’han succeït els actes de suport amb les persones 
encausades. Desenes de persones a títol particular i algunes entitats de la ciutat han 
volgut mostrar la seva solidaritat amb els joves i les seves famílies, que actualment 
pateixen la vivència d’un llarg i feixuc procés judicial. Tot el procés judicial ha tingut 
una clara connotació política: als joves no se’ls jutja pel que han fet, sinó pel que són: 
una mostra de dignitat contra la injustícia, un exemple de coratge i dissidència política 
davant la deriva totalitària de l’Estat espanyol.  
 
El dia 22 de juny de 2018 hi haurà una manifestació de suport, l’acte central de la 
campanya solidària que esdevindrà igualment l’última cita amb la solidaritat abans de 
la cita judicial al Palau de Justícia de l’Audiència Provincial de Barcelona.  
 
Per tots aquests motius aquest Ple de l'Ajuntament aprova el següent 
 

ACORD: 
 

"PRIMER. Expressar la solidaritat i el suport dels grups polítics del consistori amb els 
nou joves vilanovins i les seves famílies, que exercien de manera legítima el seu dret 
fonamental a expressar la dissidència. 
 
SEGON. Que l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú faciliti tota la logística necessària 
durant els actes de campanya des de la data d’aprovació d’aquesta moció fins al dia 
del judici a l’Audiència Nacional. 
 
TERCER. Penjar una pancarta de solidaritat amb els “9 de Vilanova” i de crida a la 
manifestació del 22 de juny a la balconada de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú." 
 



 

 

 
 

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

Vots a favor: CiU (4), ERC (4), PSC (5), CUP (5), SOM VNG (2) i 
Sra. Ariadna Llorens, regidora no adscrita = 21 vots 

Vots en contra: PP (1) i Sr. Francisco Álvarez, regidor no adscrit = 2 
vots 

Abstenció: Sra. Carmen Reina, regidora no adscrita = 1 vot 

 
 

Grup Municipal del PSC 
 

25. MOCIÓ SOBRE LA SUBVENCIÓ DE LA PRÀCTICA DE NATACIÓ 
ADAPTADA. (Exp. 45/2018-eMOC) 

 
La natació és un dels esports més complets, tant en quant ajuda a treballar totes les 
parts del cos i a guanyar resistència. 
 
Per aquest motiu la natació és l’esport -a part de plantejaments competitius, 
educatius i/o lúdics- més recomanat de realitzar amb finalitats terapèutiques com a 
eina per millorar la salut. 
 
La natació adaptada aporta beneficis físics, psíquics i socials a persones tant amb 
discapacitats físiques com amb discapacitats psíquiques. Ajuda a millorar els estats 
de salut a partir de l'adaptació d’activitats físiques. En l’àmbit aquàtic, a part de 
treballar la part física, cal destacar la importància que té la part emocional 
 
En definitiva, la natació adaptada intenta ressaltar les potencialitats de les persones 
amb discapacitat minimitzant les mancances de cadascuna d’elles. 
 
Fins a l’any  2017 l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú facilitava la practica aquàtica 
com a element terapèutic a persones amb discapacitats físiques i psíquiques, 
mitjançant una subvenció directa al Parc del Garraf que repercutia en els serveis que 
s’oferien a aquest col·lectiu. 
 
A partir del setembre del 2017 es passa a subvencionar directament als usuaris. Això, 
entre altres aspectes, provoca diferències pel tipus de discapacitat de l'usuari.  
 
Fins al moment el preu era igual per a tots el usuaris, amb independència que el grau 
discapacitat determinés el nombre d’usuaris del grup en el que participava.  
 
Aquest canvi en la gestió de la natació adaptada ha provocat que algunes persones 
fins al moment usuàries d’aquest servei l’haguessin de deixar. 
 
Per tot l'esmentat anteriorment, aquest Ple de l’Ajuntament aprova el següent 
 

ACORD: 
 



 

 

 
 

"ÚNIC. Modificar el preu dels cursos de natació adaptada, quan s’aprovin els nous 
preus públics, en el sentit que tinguin el mateix cost els cursos de natació per a 
qualsevol persona, amb independència de les seves capacitats, essent també 
indiferent si el grup és d’un, dos, tres o quatre usuaris.” 
 
 
Es vota la moció, amb la transacció proposada, la qual s'aprova amb el resultat 
següent: 
 

Vots a favor: CiU (4), ERC (4), PSC (5), CUP (5), SOM VNG (2), PP 
(1), Sra. Carmen Reina i Sr. Francisco Álvarez,  regidors 
no adscrits = 23 vots 

Abstenció: Sra. Ariadna Llorens, regidora no adscrita, per no ser 
present en el moment de la votació = 1 vot 

 
 

Sra. Carmen Reina, regidora no adscrita 
 

26. MOCIÓ PERQUÈ EN ELS ESTACIONAMENTS REGULATS I LIMITATS 
(BLAVA/VERDA) DEL NOSTRE MUNICIPI ES PAGUI PEL TEMPS 
EXACTE D'ESTACIONAMENT. (Exp. 49/2018-eMOC) 

 
L'equip del govern va emprendre el 2017 un pla per ampliar la zona d'estacionament 
limitat i regulat en diferents zones de Vilanova i la Geltrú, començant pel barri de 
Ribes Roges, actualment al barri de Baix a Mar i no sabem si hi ha la intenció d'anar 
augmentant aquestes places per tota la ciutat. El volum i la tipologia de 
l'estacionament a la calçada afecta, en major o menor mesura, tots els col·lectius 
ciutadans que utilitzen l'espai públic. Els ciutadans han de pagar les tarifes fixades 
pels ajuntaments per poder aparcar els seus vehicles en les zones d'estacionament 
regulat. A Vilanova i la Geltrú s'han augmentat considerablement el nombre de places 
de la zona d'estacionament limitat i regulat, incrementant-se en una mica més de 
1500 places i s'han implantat nous parquímetres d'última generació. Aquests 
avançats parquímetres de Vilanova i la Geltrú des del punt de vista tecnològic, han de 
ser també per tornar canvi, admissió de bitllets, així com forma de pagament i 
devolució d'excés de temps d'estacionament. L'ajuntament està cobrant de més per 
no aplicar els avenços tecnològics dels  seus parquímetres en benefici del ciutadà. 
Fins i tot la màquina de tabac més cutre torna canvi entre el que costa el producte i 
l'import que paguem a la màquina. Per què unes màquines tan avançades com són 
els parquímetres que envaeixen la nostra ciutat, no compleixen una funció tan 
bàsica?  Per què el sistema t'obliga a pagar per avançat establint un temps aleatori i 
si no consumeixes el temps pagat de més no torna l'excés? 
 
Al nostre municipi no es paga pel temps que s'està estacionat, la majoria dels usuaris 
acaben pagant de més per l'obligació d'abonar un import mínim, la por a ser multat 
per passar-se del temps i perquè els parquímetres no donen canvi, com sí que passa 
en altres ciutats que ja permeten pagar pel temps exacte que s'està aparcat a través 
dels parquímetres. L'aparició de noves tecnologies està permetent gestionar amb 
fiabilitat i rigor la gran varietat de possibles situacions, proporcionant una gestió més 
eficient per als usuaris, els gestors i la col·lectivitat. Els pagaments a través de 



 

 

 
 

dispositius mòbils són una tendència a futur, que permet que noves tecnologies de 
pagament a través del mòbil comencin a obrir-se pas en el mercat, sent les empreses 
les que s'han d'adaptar a aquesta demanda. 
 
En alguns municipis han implantat un sistema a través del qual es pot abonar el tiquet 
de la zona blava o verda, sense necessitat d'acudir físicament als parquímetres, així 
com ampliar el temps d'aparcament des del propi mòbil o anul·lar les denúncies. A 
més, es paga només pel temps real que s'està estacionat, ja que el sistema permet 
contractar un període de temps d'aparcament inicial i sol·licitar la devolució de l'import 
corresponent al temps d'estacionament inicialment contractat i no consumit. 
 
Com creiem que des de l'administració s'ha de treballar per oferir un millor servei i 
més just als usuaris d'aquest servei, aquest Ple de l'Ajuntament aprova el següent 
                                           

ACORD: 
 
"PRIMER. Estudiar la possibilitat i viabilitat de la implantació d'un sistema que permeti 
a l'usuari pagar pel temps exacte d'estacionament regulat i limitat en el nostre 
municipi. 
 
SEGON. En el moment que s'implantés aquest servei, iniciar una campanya 
informativa municipal perquè els ciutadans coneguin les possibilitats d'aquest nou 
sistema." 
 
 
Es vota la moció, la qual s'aprova amb el resultat següent: 
 

Vots a favor: CiU (4), ERC (4), PSC (5), CUP (5), SOM VNG (2), PP 
(1), Sra. Carmen Reina i Sra. Ariadna Llorens, regidores 
no adscrites = 23 vots 

  Abstenció: Sr. Francisco Álvarez, regidor no adscrit = 1 vot 
 

 
 

Grup Municipal de la CUP 
 

27. MOCIÓ PER FER DE LA CASA VIDAL I MASCARÓ UN NOU 
EQUIPAMENT PER A LA CIUTAT. (Exp. 50/2018-eMOC) 

 
L’octubre de 2015 el grup municipal de la CUP de Vilanova i la Geltrú va presentar 
una moció per deixar de pagar el lloguer dels locals de la Policia Nacional. Al 
contingut de la moció, argumentàvem que l’Ajuntament de la ciutat incloïa cada any al 
pressupost les despeses de lloguer dels locals de la Policia Nacional. Al text també 
consideràvem que els cossos de seguretat estatals són responsabilitat del ministeri i 
que no tenia cap raó el fet que els vilanovins i les vilanovines sufraguessin les 
despeses de lloguer de les dependències que ocupa la Policia Nacional. Al text de la 
moció subratllàvem també que si l’ajuntament iniciava els tràmits per tal d’eliminar del 
pressupost municipal les partides corresponents al lloguer de locals de la Policia 



 

 

 
 

Nacional espanyola, podríem revertir aquests recursos en altres partides més 
necessàries per al conjunt de la població. 
 
Dos anys després, continuem pensant el mateix i demanem que la institució 
municipal deixi de pagar aquest lloguer. Al pressupost de 2017 s’hi destinaren 
16.800€. En l’actualitat, volem anar més enllà. La Policia Nacional ocupa des de fa 
unes quantes dècades les dependències de la casa Vidal i Mascaró, una casa pairal 
construïda el segle XVIII, que constitueix l’edifici més antic de la plaça dels Cotxes. 
La casa va ser donada a la Casa d’Empara pels hereus de la família Vidal i Mascaró 
i, tot i que al llarg dels anys ha tingut usos diversos, en l’actualitat és utilitzada per la 
Policia Nacional. De fet, des que a l’immoble del carrer Vapor es despatxen 
passaports i documents nacionals d’identitat, l’edifici rau infrautilitzat i en la 
precarietat. 
 
Considerem que la reforma gradual de l’edifici seria una bona oportunitat perquè la 
ciutat de Vilanova i la Geltrú guanyés un nou equipament públic al bell mig de la 
ciutat. 
 
Per tots aquests motius DEMANEM: 
 
"PRIMER. Que l’Ajuntament iniciï els tràmits per tal que en el pressupost de 2019 
s’eliminin les partides corresponents al lloguer de locals de la Policia Nacional 
espanyola. 
 
SEGON. Que l’Ajuntament iniciï els tràmits per canviar l’ús de la casa Vidal i Mascaró 
i estudiï la manera que l’equipament esdevingui d’ús públic." 
 
 
Es vota la moció, la qual ES DESESTIMA, amb el resultat següent: 
 

Vots a favor:   CUP (5) i SOM VNG (2) = 7 vots 
Vots en contra: CiU (4), ERC (4), PSC (5), PP (1), Sra. Carmen Reina, 

Sra. Ariadna Llorens i Sr. Francisco Álvarez, regidors 
no adscrits = 17 

 
 

28. MOCIÓ PER A LA VIANALITZACIÓ D'UNA PART DE L'AV. DE 
FRANCESC MACIÀ. (Exp. 51/2018-eMOC) 

 
Vilanova i la Geltrú s’ha convertit des de fa anys en un important centre d’atracció 
comercial per a tota la comarca i la vegueria. És innegable que cada dissabte el 
centre de la ciutat s’omple de visitants atrets per l’oferta comercial que poden trobar-
hi. Es diu que Vilanova i la Geltrú té un dels centres comercials a cel obert més grans 
entre Barcelona i Tarragona. 
 
Malauradament, però, no s’ha aprofitat aquesta capacitat d’atracció per eixamplar 
aquest centre comercial, que es limita a la rambla Principal, els carrers de Sant 
Gregori,  Caputxins i Sant Sebastià, i, en menor mesura, al primer tram del carrer de 
la Llibertat. 



 

 

 
 

 
A més, la possible futura obertura d’un centre comercial a la Masia d’en Barreres –
que, molt previsiblement, serà ocupat per multinacionals– fa imprescindible 
l’establiment de mesures que reforcin el comerç tradicional al centre de la ciutat. Si 
apostem de manera decidida pel comerç de proximitat, al centre de la ciutat i també 
als barris, hem d’efectuar canvis radicals que no passin únicament pel repartiment de 
tiquets d’aparcament. Cal pal·liar amb accions polítiques decidides el greuge amb el 
comerç local originat després que bona part de les formacions polítiques d’aquest 
consistori donessin llum verda al projecte de Parc Comercial. Tenim la sort que 
Vilanova i la Geltrú és una ciutat a l’abast si la travessem a peu per anar a comprar. 
Potser la prova pilot que reclamem en aquest text i el diàleg permanent amb els 
comerciants durant el proper any, ens oferirà prou pistes per saber on hem d’incidir, 
com podem millorar el batec comercial del comerç més proper, tot coneixent les 
virtuts i les mancances de la prova pilot que reclamem. 
 
Des de la Candidatura d’Unitat Popular, pensem que és necessària la creació de 
nous eixos comercials que, a més d’estendre la potencialitat econòmica del comerç 
cap als barris, eliminin part del trànsit de vehicles pel centre de la ciutat i ofereixin 
nous espais per als vianants. Des de fa anys, la CUP proposa la creació de dues 
àrees de vianants, una a l’avinguda de Francesc Macià, entre la rambla Samà i el 
carrer de Josep Coroleu, i l’altra, al carrer de la Llibertat, entre la carretera i el passeig 
Marítim. En el primer cas, es tracta d’un espai que ja té una oferta comercial 
important i consolidada i que, si es prenen algunes mesures, pot arribar a ser una 
extensió del centre comercial actual; en l’altre, caldria estudiar les possibilitats de 
convertir-lo en un altre eix comercial que, alhora, representaria una nova via d’accés 
al passeig Marítim des del centre. 
 
La maquinària de l’Ajuntament és lenta. Un projecte de vianalització com el que 
proposa la moció demana estudis de mobilitat, solucionar el problema de places 
d’aparcament que es perden, l’accés a pàrquings i garatges privats, etc. Res no 
impedeix, però, la realització d’una prova pilot per verificar-ne la viabilitat. En aquesta 
primera fase, des de la CUP proposem la prohibició de la circulació de vehicles 
motoritzats a l’avinguda de Francesc Macià, entre la rambla Samà i el carrer de Josep 
Coroleu, els dissabtes i els festius amb comerços oberts. Pel fet de tractar-se d’una 
prova pilot, no serien necessàries inversions i el tall del trànsit podria fer-se amb una 
simple tanca que podria ser retirada per a l’accés al pàrquing i als garatges privats 
que hi hagi a la zona. 
 
El temps que duri la prova pilot hauria de ser aprofitat per l’Ajuntament per fer els 
estudis que siguin necessaris per a la vianalització definitiva d’aquest tram de 
Francesc Macià i del que es proposa per al carrer de la Llibertat. 
 
Per això, aquest Ple de l'Ajuntament aprova el següent 
 

ACORD: 
 
"PRIMER. L’Ajuntament iniciarà de manera immediata una prova pilot de vianalització 
de l’avinguda de Francesc Macià, entre la rambla Samà i el carrer de Josep Coroleu. 
Durant el temps que duri aquesta prova, es prohibirà la circulació de vehicles 



 

 

 
 

motoritzats en aquest tram els dissabtes i els festius en què els comerços estiguin 
oberts. 
 
SEGON. Paral·lelament a la realització d’aquesta prova pilot, l’Ajuntament farà els 
estudis de mobilitat, d’obres necessàries, econòmics, etc., de cara a la implantació 
definitiva d’aquest nou espai per a vianants. 
 
TERCER. L’Ajuntament iniciarà, també, els estudis necessaris per a la implantació 
d’una altra zona de vianants al carrer de la Llibertat, entre la carretera i el passeig 
Marítim." 
 
 
Es vota la moció, la qual s'aprova amb el resultat següent: 
 

Vots a favor: CiU (4), ERC (4), CUP (5), SOM VNG (2) i Sra. Ariadna 
Llorens, regidora no adscrita = 16 vots 

Vots en contra:  Sra. Carmen Reina i Sr. Francisco Álvarez, regidors no 
adscrits = 2 vots 

Abstencions: PSC (5) i PP (1) = 6 vots 
 

 
 

Sr. Francisco Álvarez, regidor no adscrit 
 
30. MOCIÓ EN DEFENSA DE DUES MARES SOLTERES I ELS SEUS 

CASOS D'INDEFENSIÓ DAVANT L'ADMINISTRACIÓ PÚBLICA. (Exp. 
53/2018-eMOC) 

 
Hasna es una madre de dos hijos, un niño y una niña, que está sufriendo, como 
cientos de personas, un calvario desde hace cuatro años. 
 
Su hijo fue apartado de ella cuando tuvo una caída en bicicleta, alegando que ella no 
era lo suficientemente responsable.  En cuatro años no ha habido cambios 
significativos con respecto a su caso, y al parecer, la solución que tienen para su hijo 
es retenerlo preso en un centro de menores, donde los niños que tengan 
comportamientos violentos y delictivos puedan darle cursos acelerados para ello. 
 
Se da la circunstancia de que Hasna tiene otra hija, menor que el chico, y que al 
parecer es responsable para criar a esa hija, pero no al muchacho.  El seguimiento 
de este proceso tiene muchas sombras, y se agrava con el hecho de que se trata de 
toda una organización contra una madre indefensa, humilde, trabajadora y sin 
recursos económicos, para enfrentarse a tal organización como es la DGAIA. 
 
Vanessa es una madre a la que le han retirado la custodia de más de un hijo.  
Vanessa ha sido víctima de varias incongruencias, como la de que a la 
administración no le valgan las pruebas solicitadas en los centros que la misma 
administración ha solicitado, ni los informes que sean positivos para Vanessa y su 
familia.  Además de eso, se da la circunstancia de que a Vanessa la han sometido a 



 

 

 
 

tratos moralmente vejatorios, como la suspensión de la visita a sus hijos hasta 4 
veces consecutivas y todas ellas informadas en el momento de su llegada al centro, 
así como un proceso muy sospechoso. 
 
En este caso existe un elemento de gravedad, ya que Vanessa se enteró de la 
presunta agresión sexual a su hija ingresada en un centro, circunstancia de la cual no 
se informó, agresión que quiso denunciar y que en primera instancia se obstaculizó 
ese intento de denuncia y posteriormente se pierde la pista de la causa.  Cabe 
recordar que Vanessa además es víctima de violencia machista, y que no sólo no ha 
tenido ayuda efectiva de la administración, sino que además ha tenido en algunos 
casos en frente una situación muy hostil por parte de quien debería preservar sus 
derechos y ayudarle a salir adelante… 
 
La DGAIA tiene un historial bastante nocivo en cuanto a imagen, teniendo en su 
haber la reiterada aparición de casos de violaciones en sus centros, criaturas que 
realmente no tienen una tutela efectiva, niños presuntamente tutelados que viven en 
la calle e inhalan cola, además de delinquir…  
 
Los casos más llamativos y alarmantes son los de la RED PEDERASTA con niños 
tutelados, o los casos de abusos sexuales por parte del trabajador de un centro de 
Vila-Seca y vecino de Cubelles, Joan Rodríguez Serra, que como todos recordarán 
acabó además con el suicidio de un niño y que dio lugar en el caso del suicidio a una 
de las sentencias más indignantes que se recuerdan en esta zona. 
 
Cabe recordar que el director de la DGAIA hasta hace poco tiempo estaba en 
excedencia como tesorero de una fundación dedicada a la gestión de centros de 
menores, siendo el máximo responsable de las retiradas de custodia, y asignando la 
gestión privada de estos centros a la organización de la cual era el máximo 
responsable económico. 
 
Este regidor, a pesar de los riesgos que puedan comportar, se comprometió desde 
principios de legislatura a hacer lo posible para hacer justicia ante las retiradas de 
custodia administrativas de forma arbitraria, así como las múltiples irregularidades 
que se han ido demostrando. 
 
Estos dos casos tienen suficiente gravedad como para que, una vez agotadas las 
diferentes vías exploradas, y sin tener siquiera una respuesta, se tomen en 
consideración por parte de los representantes públicos del Consistorio. 
 
Es por todo esto que propongo al Pleno Municipal que inste al Gobierno a: 
 
"PRIMERO. Dar audiencia urgente, en los próximos 7 días naturales a Hasna, para 
recabar información sobre su caso. 
 
SEGUNDO. Personarse ante la DGAIA para buscar una solución amistosa en un 
periodo breve que devuelva a Hasna a su hijo, así como la reparación de daños 
morales a madre e hijo. 
 



 

 

 
 

TERCERO. En caso de no tener una solución antes de empezar el nuevo curso 
escolar, personarse el Ayuntamiento de la ciudad en causa judicial contra la DGAIA si 
así correspondiese o, si no procediera, que informase en audiencia abierta a la 
ciudadanía sobre este y otros casos que lo requieran. 
 
CUARTO.  Dar audiencia urgente, en los próximos 7 días naturales a Vanessa, para 
recabar toda la información sobre su caso. 
 
QUINTO. Personarse ante la DGAIA para aclarar los hechos y buscar puntos de 
acuerdo entre las partes, que sean satisfactorios también para la madre.  Además de 
la reparación de daños morales. 
 
SEXTO. En caso de no tener una solución antes de comenzar el curso escolar, 
personarse en causa judicial contra la DGAIA, si así correspondiese o, por el 
contrario, se procediera conforme al acuerdo del punto tercero." 
 
 
Es vota la moció, la qual ES DESESTIMA, amb el resultat següent: 
 

Vot a favor: Sr. Francisco Álvarez, regidor no adscrit = 1 vot 
  
Vots en contra:  CiU (4), ERC (4), PSC (5), CUP (5), SOM VNG (2), PP 

(1), Sra. Carmen Reina i Sra. Ariadna Llorens, regidores 
no adscrites = 23 vots 

 
 

Grup Municipal del PP 
 

31. MOCIÓ PER REHABILITAR I CONSERVAR L'ELEMENT 
ARQUITECTÒNIC DEL MOLÍ DE MAR A LA PLATJA DEL FAR DE 
SANT CRISTÒFOL. (Exp. 54/2018-eMOC) 

 
Aquest any ja és una realitat la recuperació d'un dels espais naturals d'una ciutat 
costanera com és Vilanova i la Geltrú. Gràcies a la inversió i projecte de regeneració 
mediambiental de la platja del Far de Sant Cristòfol del Ministeri de Medi Ambient, és 
una realitat la rehabilitació de l'ecosistema dunar d'una de les nostres platges 
principals i més significatives.  
 
Enfront els fenòmens com el canvi climàtic, degradació pel pas dels anys i la 
determinant acció de l'ésser humà, s'ha recuperat un hàbitat de gran valor ecològic i 
paisatgístic integrat a l'espai urbà. Aquest espai ens sumeix a una posició privilegiada 
en el litoral espanyol amb el que es denomina hàbitat natural d’interès comunitari.  
 
I és dintre d’aquest espai natural de la platja del Far de Sant Cristòfol que es troben 
les restes d’un antic molí fariner, el centenari Molí de Mar. Un element arquitectònic 
que data de l’any 1798, construït per el senyor Francesc Terrés i Serra, de Sant Martí 
de Riudeperes. 
 



 

 

 
 

Aquest molí tenia la particularitat d’haver estat dissenyat per utilitzar l'energia de les 
onades del mar. I després de centenars d’anys va passar a formar part del nostre 
patrimoni històric i convertir-se en un referent més dels elements històrics que han 
sobreviscut a la història de la ciutat i que és responsabilitat de l’Administració garantir 
la seva conservació.  
 
El Molí de Mar és una de les peces arquitectòniques incloses en l’Inventari del 
Patrimoni Històric, Arquitectònic i Ambiental de Vilanova i la Geltrú del 2010. Un Bé 
de Protecció Urbanística (BPU) integrat en aquest espai natural, i que no queda 
indiferent la seva presència, el qual ara dóna nom a un carrer proper i a un espai que 
recull activitats culturals diverses com concerts i d’altra índole.  
 
Malgrat aquest valor exposat, el Molí de Mar es troba en degradació pel mal ús o 
manca de cura de l’entorn i, principalment, a causa de la manca de manteniment i 
inacció del Govern en la protecció d’aquest BPU. És obligada responsabilitat cuidar 
del seu manteniment i la seva protecció, d'igual manera que la resta d’elements 
arquitectònics del nostre municipi.  
 
És per això necessària una actuació urgent tècnica i pressupostària que adeqüi el 
Molí de Mar i dignifiqui una de les nostres peces arquitectòniques.   
 
 
És per aquest motiu que aquest Ple de l'Ajuntament aprova el següent 
 

ACORD: 
 

"PRIMER. Defensar la conservació del patrimoni històric, arquitectònic i ambiental de 
Vilanova i la Geltrú. 
 
SEGON. Realitzar un estudi de rehabilitació per a la recuperació i protecció del Molí 
de Mar. 
 
TERCER. Cercar la dotació pressupostària per a aquest projecte i executar la 
rehabilitació i la conservació del Molí de Mar." 
 
 
Es vota la moció, amb la transacció proposada, la qual s'aprova per unanimitat dels 
presents, amb un total de 24 vots a favor (4 de CiU, 4 d'ERC, 5 del PSC, 5 de la 
CUP, 2 de SOM VNG, 1 del PP, i el vot de la Sra. Carmen Reina, Sra. Ariadna 
Llorens i Sr. Francisco Álvarez, regidors no adscrits). 
 
A partir d'aquest punt el Sr. Francisco Álvarez marxa de la sessió i ja no torna. 
 

 
Grup Municipal Socialista 

 
32. MOCIÓ SOBRE LA XARXA D'IMPULSORS ALS MUNICIPIS DE LA 

GARANTIA JUVENIL. (Exp. 56/2018-eMOC) 



 

 

 
 

 
Atès que la Garantia Juvenil és un projecte impulsat i cofinançat per la Unió Europea 
amb l'objectiu de garantir que les persones joves que ni treballen, ni estudien, ni 
segueixen cap tipus de formació, rebin una oferta d’ocupació de qualitat, educació 
contínua, formació com a aprenents, o un període de pràctiques laborals.  
 
Atès que la finalitat d’aquest programa és reduir l’atur juvenil i aconseguir un canvi 
estructural de les condicions d’accés dels joves a l’ocupació a través de mesures 
concretes de l’àmbit del treball, la formació i l’emprenedoria.  
 
Atès que a Catalunya, aquesta iniciativa s’ha desplegat a través del Servei 
d’Ocupació de Catalunya arran de l’Ordre EMO/381/2014, de 22 de desembre, per la 
qual s'aproven les bases reguladores de les subvencions destinades a la Xarxa 
d'impulsors del Programa de Garantia Juvenil a Catalunya, i s'obre la convocatòria 
anticipada per a l'any 2015, modificada per l’Ordre TSF/177/2016, de 22 de juny.  
 
Atès que segons la informació de la Generalitat de Catalunya, les darreres 
contractacions de personal tècnic que forma part de la Xarxa d'impulsors del 
Programa de Garantia Juvenil en virtut de la Resolució TSF/1823/2017, de 13 de 
juliol, per la qual s'obre la convocatòria per a l'any 2017 de les subvencions 
destinades a la Xarxa d'impulsors del Programa de Garantia Juvenil a Catalunya, així 
com les pròrrogues de les contractacions efectuades en les diferents convocatòries, 
són a jornada completa i finalitzen el 30 de juny de 2018. 
 
Atès que a diferència d’altres anys, aquest 2018 no s’han publicat les convocatòries 
públiques per a sol·licitar la continuïtat dels diversos impulsors comarcals de la 
garantia juvenil.  
 
Atès que arran de les cartes adreçades per diversos Consells Comarcals a la 
directora del Servei d’Ocupació de Catalunya, s’ha confirmat que no es preveu 
renovar aquesta figura i que es pretenen dur a terme altres tipus de polítiques 
d’intervenció directa sobre les persones joves, que en cap cas s’han descrit ni 
especificat. 
 
Atès que la figura dels impulsors de la garantia juvenil són fonamentals per seguir 
treballant amb el col·lectiu de joves i la pèrdua d’aquesta figura pot comprometre la 
incorporació dels joves al mercat de treball. 
 
Atès que els impulsors i les impulsores han posat en marxa unes polítiques 
d’orientació en temes laborals i formatius que anteriorment no existien, obrint una 
porta d’accés als i a les joves i realitzant un servei d’acompanyament més proper del 
que el Servei d’Ocupació de Catalunya pot fer.  
 
Atès que cal denunciar l'endarreriment en la gestió feta dels recursos provinents de la 
Comissió Europea per a la Garantia Juvenil, per part d’ambdós governs -de l’Estat i la 
Generalitat-, que entre un i l'altre han desaprofitat fins un 56% dels fons europeus 
assignats a aquest programa i que segons la Comissió Europea encara s’estaria a 
temps de cobrar la totalitat de l’assignació conforme es certifiquin les activitats 
subvencionables. 



 

 

 
 

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

ACORD: 
 

"PRIMER. Instar el Govern de la Generalitat a prorrogar, a través del Servei Públic 
d’Ocupació de Catalunya i de la Direcció General de Joventut, la Xarxa d’Impulsors 
del Programa de Garantia Juvenil a Catalunya o incorporar una figura similar a les 
mateixes entitats on estaven els Impulsors, com a mínim, durant el transcurs del 
Programa de Garantia Juvenil (2014-2020). 
 
SEGON. Instar el Govern de la Generalitat a destinar els recursos necessaris i 
suficients a polítiques d’intervenció directa sobre les persones joves, atès que la 
Xarxa d’Impulsors no té sentit si no hi ha una cartera de serveis i uns recursos a oferir 
als i a les joves. 
 
TERCER. Instar el Govern de la Generalitat a garantir la màxima coordinació i 
col·laboració entre el Servei Públic d’Ocupació de Catalunya i la Direcció General de 
Joventut en totes les mesures i programes que s’adrecin als i a les joves. 
 
QUART. Traslladar aquests acords a la Mesa del Parlament de Catalunya, al Govern 
de la Generalitat, a la Representació de la Comissió Europea a Catalunya i a les 
entitats municipalistes (ACM i FMC)." 

 
 
Es vota la moció, la qual s'aprova per unanimitat dels presents, amb un total de 23 
vots a favor (4 de CiU, 4 d'ERC, 5 del PSC, 5 de la CUP, 2 de SOM VNG, 1 del PP, i 
el vot de la Sra. Carmen Reina i Sra. Ariadna Llorens, regidors no adscrits). 

 
 

 
33. MOCIÓ SOBRE L'ACTUACIÓ D'ISRAEL A LA FRANJA DE GAZA I LA 

REPRESSIÓ DE LES PROTESTES DAVANT EL TRASLLAT DE 
L'AMBAIXADA DELS ESTATS UNITS A ISRAEL. (Exp. 57/2018-eMOC) 
 

Atès que milers de persones, residents o refugiades a la Franja de Gaza, han 
participat de les mobilitzacions conegudes com a Marxa del Retorn, convocades entre 
el 70è aniversari de la creació d'Israel i la commemoració del 70è aniversari de la 
Naqba, en protesta per la política de la potència ocupant dels territoris palestins, 
l'Estat d'Israel.  
 
Atès que en el transcurs d'aquestes marxes sobre la segellada frontera de la Franja 
de Gaza, l'Exèrcit d'Israel ha obert foc amb munició real sobre els manifestants. En la 
data de redacció d'aquesta moció, 18 persones havien mort com a resultat de les 
actuacions de l'Exèrcit d'Israel en el context d'aquestes manifestacions, i 1400 
persones més havien resultat ferides de diversa consideració. 
 



 

 

 
 

Atès que coincidint amb aquestes mobilitzacions, i després d'haver-ho anunciat un 
temps abans, els Estats Units (EEUU) van solemnitzar junt amb les autoritats 
israelianes la seva decisió de traslladar la seu de la seva representació diplomàtica 
de Tel Aviv (la capital internacionalment reconeguda d'Israel), a la ciutat de 
Jerusalem, fet que va portar a que moltes organitzacions palestines convoquessin 
protestes contra aquesta decisió coincidint amb les mobilitzacions abans esmentades 
 
Atès que novament l'Exèrcit d'Israel va tirar amb munició real contra les protestes, 
amb el resultat que durant aquestes darreres manifestacions s'ha provocat, en el 
moment de redactar aquest text, la mort de 59 persones i ferides de diversa 
consideració a més de 2000 persones. 
 
Atès que cal tenir present que la Franja de Gaza es troba sotmesa a un bloqueig 
terrestre, marítim i aeri des de l'any 2007, per part d'Israel, en un càstig col·lectiu 
sobre la població civil clarament interdit per la Quarta Convenció de Ginebra i el 
conjunt del dret internacional humanitari, que no tan sols ha depauperat encara més 
l'economia d'un territori la població del qual es composa, en dues terceres parts, per 
persones refugiades, sinó que ha contribuït a endurir el conjunt de les condicions de 
vida, ambientals i de salut de la població que el pateix. 
 
Per tot l'esmentat anteriorment, aquest Ple de l’Ajuntament aprova el següent 
 

ACORD: 
 
"PRIMER. Rebutjar l'ús de munició real per part de l'Exèrcit israelià sobre 
manifestants palestins desarmats, en el transcurs de les mobilitzacions populars 
anomenades Marxa del Retorn, convocades entre el mes de març i el de maig de 
2018, així com condemnar les morts de manifestants palestins que per aquesta causa 
s'han produït, i els centenars de ferits durant el transcurs d'aquestes mobilitzacions. 
 
SEGON. Condemnar la violenta repressió duta a terme pels cossos de seguretat i 
l'Exèrcit d'Israel contra les manifestacions de protesta celebrades a la Franja de Gaza 
contra la decisió adoptada pels EEUU amb relació a la seu de la seva representació 
diplomàtica a Israel, consistent en traslladar l'ambaixada des de la capital israeliana, 
Tel Aviv, a la ciutat de Jerusalem, i com a resultat de la qual han mort 59 persones i 
més de 2000 han resultat ferides. 
 
TERCER. Constatar la necessitat de l'establiment d'una investigació independent i 
amb participació de la comunitat internacional sobre les possibles vulneracions de 
drets humans en l'actuació de la força pública i l'Exèrcit d'Israel durant les 
anomenades Marxes del Retorn i durant les protestes contra el trasllat de l'ambaixada 
dels EEUU a Jerusalem, i lamentar l'obstrucció de l'esborrany de resolució del 
Consell de Seguretat de les Nacions Unides que reclamava una investigació 
independent i transparent respecte als fets ocorreguts durant les manifestacions 
contra el trasllat de l'ambaixada dels EEUU, per part de la representació d'aquest 
darrer Estat. 
 



 

 

 
 

QUART. Reclamar la fi del bloqueig israelià sobre la Franja de Gaza, que ha 
degradat de forma crítica les condicions de vida en aquest territori palestí sota 
ocupació, fins a esdevenir pràcticament insostenibles. 
 
CINQUÈ. Reclamar la fi de l'ocupació israeliana dels territoris palestins, la fi de la 
política de colonització de les terres ocupades, la immediata paralització de la 
construcció del mur de separació i la demolició dels trams ja construïts, i el 
reconeixement del dret al retorn dels refugiats palestins, en el marc de les diferents 
resolucions de les NNUU al respecte. 
 
SISÈ. Instar el Govern de la Generalitat de Catalunya per tal que revisi, dins l'àmbit 
de les seves competències, totes aquelles polítiques que de manera directa o 
indirecta puguin estar contribuint al manteniment d'una situació d'ocupació que 
contravé el dret internacional i en el context de la qual es vulneren sistemàticament 
els drets humans i el dret internacional humanitari. Així mateix, l'insta a fer les 
gestions necessàries davant del Govern d'Espanya per tal d'instar-lo a fer la mateixa 
revisió de polítiques, en especial pel que fa a l'autorització de vendes d'armament 
quina destinació final pugui acabar sent l'ús contra població civil en vulneració del 
dret internacional humanitari. 
 
SETÈ. Donar trasllat dels anteriors acords al Govern d’Espanya, al Govern de la 
Generalitat de Catalunya, als grups parlamentaris del Congrés dels Diputats i als del 
Parlament de Catalunya, a l’ambaixada d’Israel i a la de Palestina, a la Federació de 
Municipis de Catalunya  i a l’Associació Catalana de Municipis." 
 
 
Es vota la moció, la qual s'aprova amb el resultat següent:  
 

Vots a favor:   CiU (4), ERC (4), PSC (5), CUP (5), SOM VNG (2), Sra. 
Carmen Reina i Sra. Ariadna Llorens, regidores no 
adscrites = 22 vots 

Abstenció: PP = 1 vot 
 
 

34. DONAR COMPTE DE LA RENÚNCIA DE LA REGIDORA D'AQUEST 
AJUNTAMENT  SRA. QUETI VINYALS I FLORENCIANO.  
 

 
S'ASSABENTA AL PLE DE L'AJUNTAMENT: 
 
"De la renúncia al càrrec de regidora de la Sra. QUETI VINYALS I FLORENCIANO i 
donar-se la Corporació per assabentada 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." 
 
 

El Ple es dóna per assabentat d'aquesta renúncia. 
 



 

 

 
 

 
PREGUNTES 

 
 
35. Preguntes de la CUP: 
 

• Sobre l'acolliment de persones refugiades. 
• Sobre la recollida de residus a les escoles de la ciutat. 

 
 
36. Preguntes de la Sra. Carmen Reina, regidora no adscrita: 
 

• Ha procedit l'Ajuntament a comunicar als propietaris de solars sense edificar 
l'obligació del manteniment i neteja de matolls? 

• En l'exercici anterior, es va produir alguna denúncia i sanció per l'incompliment 
d'aquesta obligació? 

 
 
37. Pregunta del PP: 
 

• Pensa presentar una proposta de pressupost per al 2018 aquest nou govern? 
 
 
38. Preguntes del PSC: 
 

• Sobre l'economat. 
• Sobre els festivals de música. 

 
 
 

S’aixeca la sessió a les 23:12 hores, de la qual s’estén la present acta que firma la 
presidenta amb mi, el secretari general. 
 
 
L’alcaldessa      El secretari general 
 
 
 
 
 
Neus Lloveras i Massana    Marcel·lí Pons i Duat 
 
 
 


